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ورقة المعلومات للتسجيل وتخصيص األماكن في
الحضانة أو روضة األطفال في مدينة اولتسن
التسجيل للسنة الجديدة في روضة األطفال يبدأ من آب وفي كل عام يجب أن يتم من بداية السنة الجديدة وحتى
تاريخ  28من شهر شباط.
على خالف العادة للتسجيل لعام  2021ال يتوجب عليكم الحضور الى مقر روضة األطفال حيث يمكنكم ملئ إستمارة
التسجيل بشكل مباشر على الموقع اإللكتروني www.hansestadt-uelzen.de
أو في مبنى البلدية ضمن أوقات الدوام الرسمي حيث يمكنكم جلب االستمارة وتعبئتها ثم وضعها هناك أيضا في صندوق البريد
الرجاء إعطاء حضانة أخرى أو اثنين بجانب الروضة المرغوبة حتى نتمكن من أخذها بعين االعتبار في حال عدم القدرة على تحقيق
رغبتكم.
سوف تستلمون قرار خطي حتى نهاية شهر آذار لمعرفة المكان الذي تم الحصول عليه في حال القبول فانه يتوجب عليكم تأكيد
قبولكم للمكان المعروض وتسليمه ثانية.
في حالة الرفض يرجى االتصال بمكتب خدمة األسرة في مبنى البلدية ليتم وضعكم على قائمة االنتطار
Rathaus ،Herzogenplatz 2

عند الحاجة لمكان في الروضة في وقت آخر (على سبيل المثال بدءا من كانون الثاني أو نيسان يمكنكم التسجيل خارج أوقات
التسجيل في مكتب خدمات األسرى في مبنى البلدية.

هنا يتم منح األماكن المتاحة عبر قائمة انتظار مركزية لجميع رياض األطفال يتم تخصيص األماكن وفقأ لمعايير معينة على سبيل
المثال اآلباء العاملون .يتم إعطاؤهم أولوية في تخصيص األماكن  ،بشرط إرسال شهادة من جهة العمل أو المدرسة أو مركز العمل
أو دورة اللغة.

أي شخص تم قبوله في الحضانة أو روضة األطفال يتلقى استمارة لحساب مساهمة الوالدين .بالنسبة لألطفال الذين بلغوا سن الثالثة ،
تصل مدة الرعاية إلى  8ساعات يوميًا مجانًا وتحتاج فقط إلى الصفحة رقم ( 1ال حاجة لمزيد من اإلثباتات) من شهادة روضة
األطفال وتسليمها إلى السيدة بوسي في مبنى البلدية

يتم فرض رسوم على الساعتين التاسعة والعاشرة من الرعاية لألطفال فوق سن الثالث سنوات .يتم أيضا احتساب مساهمة الوالدين
لألطفال تحت سن الثالث سنوات وفقًا لجدول الرسوم في الصفحة األولى يجب تعبئة وتأكيد وقت الرعاية اليومية المتفق عليه من
روضة األطفال.
لطلب تخفيض على رسوم التسجيل في روضة األطفال يرجى تقديم بيان الدخل للوالدين مع المعلومات الالزمة وتسليمها للسيدة
هايدي  ،في مبنى البلدية
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يجب أن تكون المستندات متاحة في التاريخ المحدد على االستمارة على أبعد تقدير

