
Für Fragen steht der 
Kita-Beitragsservice 

 zur Verfügung 

Sprechzeiten 

Mo,Fr: 9-12 Uhr 

Di, Do 9-15 Uhr 

Hotline 

0421  
361 31112 

Senatorin für Kinder und Bildung, Rembertiring 8-12, 28195 Bremen 

An die Erziehungsberechtigten  

Bremen, 25.03.2019

حضرة األهالً األعزاء،

برلمان برٌمن على التعدٌل الضروري ، حٌث وافك ستكون رعاٌة األطفال من سن الثالثة مجان !تم ذلن

. 2019 فبراٌر 27لمانون روضة برٌمن فً 

اآلباء لألطفال بعد االنتهاء من السنة الثالثة من العمر حتى لم ٌعد ٌدفع  01.08.2019 اعتباراً من

صغٌراً للغاٌة، لن تستفٌد من التغٌٌر المانونً فً رٌاض ال ٌزال  طفلن  إذا كان .ةدخول المدرس

 .2019/2020األطفال المادمة 

 . فً ولت مبكر من رٌاض األطفال فً العام الممبلتستفٌد منهومع ذلن ، تم إجراء تغٌٌر مهم آخر لد 

حتى اآلن تموم مراكز رعاٌة األطفال النهارٌة والتً تشمل مراكز رعاٌة األطفال بعد الدوام 

المدرسً أٌضاً بحساب المبالغ الالزمة للرعاٌة وطعام الغذاء والتطاعها مباشرة من حساب 

. األهل

 KiTa دفع المبالغ الواجبة ألطفال الروضات من لبل سٌتم 01.08.2019 اعتباراً من

Bremen  من لبل ظم المؤسسات اآلخرى وذلنفً معكما Kita-Beitragservice 

 Landeshauptkasse بواسطة

 .ل المائمٌن على مركز رعاٌة األطفال الخاص بكم بهذا من لبمتم إعالمنسً بشكل لانونً

 .مراجعة المركز الخاص بن والتأكد من ذلنإذا كنت غٌر متأكد ، فٌمكنن  

 ٌتم رعاٌتهم من لبل أحد  الوالدٌن أولجمعٌة أطفالهم  ٌنتمًسٌتم أًٌضا إعفاء الوالدٌن الذٌن : هام

 من االشتراكات إلى أن ٌبلغ طفلهم سن الثالثة حتى ٌدخلوا العاملٌن فً مجال رعاٌة األطفال

أطفال مراكز رعاٌة   دون سن الثالثة أو لألطفالومع ذلن ، ٌتم إعداد فواتٌر الغداء .المدرسة

 . كما كان من لبلاألطفال،

اإلصالح المركزي؟ ما هو 

ٌعتمد تحدٌد رسوم مراكز رعاٌة األطفال بعد الدوام المدرسً على دخل األسرة، والذي سٌتم تمٌٌمه ذاتٌاً فً

 .المستمبل من خالل المعلومات الممدمة من لبلكم عن حالة دخل أسرتن

 خالل Kita-Beitragsserviceسٌتم إرسال األوراق المطلوبة والضرورٌة لحضرتكم من لبل الزمالء فً 

 .األٌام المادمة

المستفدٌن من المساعدات االجتماعٌة وحاملً جواز برٌمن ال ٌدفعون أي اشتراكات او : ال ٌزال ٌنطبك ماٌلً

، ولكن من المهم جداً تمدٌم Kita-Beitragsserviceرسوم طعام الغذاء، ولكن مع ذلن سٌتلمون برٌداً من 

كشف المساعدات االجتماعٌة أو جواز برٌمن، فمط بهذه الطرٌمة ٌمكن إعفاءكم من دفع رسوم مراكز رعاٌة 

. األطفال وطعام الغذاء

E-Mail

kitabeitrag@ 
performanord.bremen.de 



Fragen von Familien in 

Elternvereinen oder 

Kindertagespflege 

beantwortet die 

Elternbeitragsstelle 

 Hotline 

0421  
361 10304 

Sprechzeiten 

Mo - Fr 

9-16 Uhr

E-Mail

elternbeiträge@ 

kinder.bremen.de 

oder 

tagespflege@ 

kinder.bremen.de 

 لماذا الكل؟

مستمبالً ستهتم مراكز رعاٌة األطفال بمهامها أكثر، وهً رعاٌة ودعم أطفالكم ومساعدتهم على التركٌز، وذلن 

 .لتحسٌن لدراتهم

. وبهذه المناسبة أتمنى لكم بداٌة جٌدة  للسنة الدراسٌة الجدٌدة

 أطٌب التمنٌات 

Ihre Senatorin für Kinder und Bildung 

Dr. Claudia Bogedan 


