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برگه ای جهت اطالع

ورود به آمادگی و مهدکودک ها
در ایالت زاکسن ـ آنهالت هر کودکی از حق مراقبت و نگهداری در یکی از مراکز پرورش و نگهداری از کودکان برخوردار
است ،که به مخفف آن را «کیتا» می نامند .شما همچنین برای مدتی مشخض می توانید فرزندتان را به یک «مادر و یا پدر
روزانه» بسپارید .بدینگونه فرزندان شما امکان می یابند تا با کودکان دیگر بازی کنند و از یکدیگر بیاموزند .در این مراکز به آنها
با توجه به سنشان آموزش داده می شود .کودکان با هم و از یکدیگر نیز می آموزند .مربی ها و مراقبینی کارآزموده آنها را تعلیم و
پرورش می دهند تا در این روند ،استعداد ها و توانایی های فرزندان شما تقویت گشته ،با این هدف که همه آنها با شانس برابر و
با موفقت ،تحصیل درمدرسه را آغاز کنند.
بسیاری از کودکان از  0تا  3سالگی به کیتا می روند و دسته دوم کودکان  3تا  7سال به کودکستان یا مهدکودک می روند .در این
مراکز ،کودکان برنامه روزانه مشخصی دارند :پس از صرف صبحانه ،گرد هم می نشینند و برای هم تعریف می کنند و به بازی
های سرگرم کننده و یا آموزنده در وقت ممکن در هوای آزاد مشغول می شوند .پس از خوردن نهار ،کودکان می توانند دعا کنند،
خواب یا استراحت کنند و یا به بازی در داخل و یا خارج از خانه مشغول بشوند تا زمانی که والدین آنها را به خانه ببرند .برنامه
ریزی مرتب و روتین به فرزندان شما نقطه اتکا و جهت یابی می دهد .آنها در عین حال می آموزند که روز خود را با برنامه
ریزی شکل دهندو نیز مسولیت های کوچک و همچنین تجربیات اجتماعی ریز و درشت در برخورد با دیگر کودکان و بزرگساالن
داشته باشند .از نقاط مثبت دیگردر کیتا همانا جشن ها و برنامه هایی هستند که با همکاری با والدین صورت می گیرند.
ساعات کار بیشترمراکز نگهداری از کودکان بین ساعت  7تا  5بعد از ظهر می باشد .والدین می توانند تصمیم بگیرند که
فرزندشان برای  5تا  8ساعت یا  10ساعت در روز تحت مراقبت و نگهداری باشند .بدینترتیب آنها می توانند با آرامش کار خود
را دنبال کنند ،زبان بیاموزند و یا دوره ای را به پایان برسانند.
نامنویسی برای ورود یک کودک به کیتا یا مهدکودک به طور مستقیم در همان مرکز صورت می گیرد و یا به صورت آنالین در
صفحه والدین .همچنین شما می توانید با مراجعه به اداره نوجوان از داشتن جای خالی برای ثبت نام در مهدکودک ها مطلع شوید.
سایت اینترنتی برای نام نویسی آنالین:
Elternportal : www.kitaplatz.magdeburg.de
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در راهنمای مهاجران ماگدبورگ عالوه بر بروشورهای اطالعاتی تعداد بیشماری مراکز کمکی ومشاوره
چند زبانه و همچنین برنامه های مختلفی برای اوقات فراغت شما موجود می باشد.
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