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برگه اطالعات برای ثبت نام و جایگزینی در مهد کودک های
شهر اولتزن


ثبت نام برای سال جدید درکودکستان ها و مهد کودک ها از ماه اگوست شروع میشوند .باید همه ساله از تاریخ
 01.01.تا  28.02.انجام شود .بر خالف سالهای پیش برای سال  2022اطفال خود را نمیتوانید در مهدکودک دلخواه
خود ثبت نام کنید .می توانید فرم ثبت نام را به صورت آنالین در سایت  www.hansestadt-uelzen.deپر کنید
و یا فرم را از شهرداری گرفته و پرکرده و درصندوق پست شهرداری انداخته شود .عالوه بر مهد کودک مورد نظر
خود  ،لطفا ً یک یا دو مهد کودک دیگر را نیز انتخاب کنید ،چون امکان دارد ما نتوانیم در مهدکودک مورد دلخواه شما
جای خالی پیدا نمائیم.
در آخر ماه مارس یک نامه دریافت خواهید کرد که کدام مهد کودک فرزند تان را قبول کرده است .فراموش نکنید که
آن قسمتی ازنامه که فرم ثبت نام است را امضا کرده و به شهرداری برگردانید .چنانچه جواب رد از مهد کودک مورد
عالقه گرفتید به دفتر خدمات خانواده درشهرداری مراجعه کنید تا اسمتان در لیست انتظار ثبت شود.
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کسانیکه از تاریخ دیگری بجزتاریخ رسمی ثبت نام (برای مثال از ژانویه یا آوریل) احتیاج به جا در مهد کودک دارند
میتوانند در دفتر خدمات خانواده در شهر اولتزن ثبت نام کرده تادر لیست انتظار قراربگیرند .در آنجا برای تمام مهد
کودک های شهر در مرکزی جاها تقسیم میشود.



تقسیم جا در مهد کودک ها تحت معیارهای خاصی انجام می شود .والدینی که اشتغال بکار دارند ویا دوره زبان آلمانی
را میگذرانند ارجحیت دارند بشرطی که از کارفرما یا کالس زبان ویا جاب سنتر یک تاییدیه بهمراه داشته باشند .



والدینی که نامه پذیرش فرزندشان را دریافت میکنند ،برای ثبت نام کودک شان برگه ای هم دریافت خواهند کرد که
برای تعیین شهریه مهد کودک میباشد.
برای کودکان بیش از  ۳ساله که هر روز تا هشت ساعت در مهدکودک مواظبت میشوند الزم نیست شهریهای
پرداخت شود و شما فقط میبایستی برا ی صفحۀ اول فرم (بدون ضمیمه کردن مدرک و دلیل) از مهدکودک تأیید
گرفته و به خانم  Busseدر شهرداری تحویل دهید.
نهمین و دهمین ساعت برای کودکان از  ۳سال به باال هزینه دارد.همچنین والدین میبایستی برای کودکان زیر  ۳سال
نیز هزینهای پرداخت نمایند.
در صفحه اول مدت زمان مراقبت و نگهداشت روزانه کودک باید نوشته شده و از طرف کودکستان تایید بشود .این
برگه و احتماال فرم درخواست تخفیف شهریه را بهمراه ورقه درآمدخانواده را به ادرس زیر تسلیم دهید
Heidi Busse, im Rathaus, Herzogenplatz 2, Zimmer 56a, Tel.: 0581/800-6284
این مدارک باید تا تاریخ معینی که درآن ذکر شده است ،تکمیل شده و تحویل داده بشوند.

