
 ١٩٠٣١٩به شماره  نیمربوط به والد هیاطالع

 برمن

  هیفور ٢٧ خیقانون مهد کودک برمن که در تار راتییممکن است تغ اما رودمیمحترم، فرزند شما به مدرسه  نیوالد
ساعات   یهاهیقانون شهر نیشود. چون ایشما هم مربوط مه ب که است شده بیشهر برمن تصو یاز طرف شورا ٢٠١٩

 .کندمی میاز فرزند شما  در مهد کودک تنظ ینگهدار یبرا را بعد از مدرسه

 

وعده نهار طبق تعرفه  کیو  کودکستان کودکان در ینگهدار شامل هاپرداخت نیصورت بوده که ا نیکنون  بدتا
حاکم در مهد  یمکاتبات و بوروکراس ادی. با توجه به حجم زدهیگردیاخذ م  مایمستق نیها در  برمن از والدهیشهر

بچه  یها هیقرار است شهر ٢٠١٩/٨/١ خی. از تارمیاز زحمات مربوطه را کم نمائ یادیها در نظر است، مقدار زکودک
 نیی" تعهیشهر یده سیسرو تایتوسط "ک یانتفاع ریدر اکثر مهد کودکها غ نیو همچن منبر تایک یها در مهد کودکها

مهد کودک مربوطه به  لهیاطالعات بوس نیگردد، که ا یم افتیتوسط "لندس هاوپت کسه" در هیشهر نیگردد و ا
تا رفع ابهام  دیاهمهد کودک بخو تیریاز مد دیتوانیباشد میشما مبهم م یبرا یزی. چنانچه چگرددیشما اعالم م

  .ندینما

 

 نهیها و هز هیکماکان  شهر گرددیمراقبت م یتوسط فرد   ایو  ایکه فرزندانشان در انجمن اول یئ هایاول یبرا :مهم
 .دباش یغذا همانند قبل م

 

  نمودن آن چگونه است؟ یاتیعمل روش

طبق   ندهیدرآ محاسبات نیا  یبنام. به درآمد دارد یمهد کودکها کماکان همانند سابق بستگ هیپرداخت شهر نییتع
 سیسرو تایک٬٬، همکاران دیارائه نموده ا درآمد  خانواده خود را تیشما خواهد بود که در آن وضع یاطالعات شخص

 .ارسال خواهند نمود ندهیرا ظرف مدت چند روز آ ازیمدارک مورد ن ندهیآ یدر روز ها ٬٬هیشهر یده

 :باشد یکه هنوز معتبر م یموارد

غذا معاف  نهیو هز هیباشند از پرداخت شهر یپاس برمن م دارنده گان ایو یدولت ارانهیکننده گان  افتیدر افراد
 .کرد دیخواه افتیتوسط پست در ٬٬هیشهر یده سیسرو تایک٬٬رابطه نامه از  نیدر ا لکن. باشندیم

از پرداخت  توانیم قیطر نیبه ا فقط. ها مخصوصا پاس برمن نشان داده شود ارانهی افتیمدارک  در گرددیم دیتاک
 .غذا صرف نظر کرد نهیو هز هیشهر

 



  ست؟یکارها چ نیاز ا هدف

 یادیبن یهارکا یرو شتریب ندهیها خواهد داد تا در آامکان را به مهد کودک نیها اهیمحور قرار دادن مبالغ شهر با
 .شودیبرداشته م تیفیدر راه بهبود ک یگریکار قدم د نی. با انجام اندیمانند مراقبت و رشد فرزند تان تمرکز نما

 آرزومندم  دیجد یلیرا  در سال تحص یشروع خوب بیترت نیبا
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