
 arabisch Hort-Info   خصیًصا لآلباء الالجئین -موجھ إلى آباء أطفال مدارس التعلیم األساسي 

 معلومات للرعایة النھاریة في منطقة بانكوف

 أعزائي اآلباء،

وھو ما یمثل إمكانیة . في مركز الرعایة -رعایة أطفال مدارس التعلیم األساسي قبل وبعد الحصة یمكن توفیرھا في المدرسة 
ففي الوقت الذي یذھب فیھ اآلباء للعمل یكون األطفال آمنین ویتلقون الرعایة . ومساعدة كبیرة بشكل خاص لآلباء العاملیندعم 

ویحصلون أیًضا على . كما أنھم یحصلون على غداء صحي. المناسبة ویتمتعون بعروض اللعب والریاضة والموسیقى المتنوعة
وبالنسبة . واآلباء یدفعون لذلك اشتراًكا بحسب دخل كل منھم. اء واجباتھم المنزلیةالدعم الالزم عندما یقومون بأنفسھم بأد

فیجب التقدم بطلب  6و  5وبالنسبة للصفین . للصفوف من األول إلى الرابع فیتم تقدیم رعایة المركز أیًضا في عطلة المدارس
 .السادس االلتحاق بمركز المدرسة یمكن لألطفال في الصفوف من األول إلى. إضافي مماثل لدى مركز العطالت

حتى األطفال الذین لھم لغة أم أخرى غیر األلمانیة، لدیھم الحق في الحصول على مكان في مركز الرعایة ألنھم یتعلمون 
 . األلمانیة بسرعة ویعقدون صداقات ویمكنھم بذلك التعلم بشكل أفضل

الالجئین أو مركز التوظیف فیمكن االلتحاق بالمركز حتى الساعة إذا كنت تحصل على إعانات من المكتب المحلي لشئون 
 ).یورو في الیوم 1حوالي (أما بالنسبة لتكالیف الطعام فقط فیجب دفع مقابل مادي الغطیتھا . الرابعة عصًرا مجانًا لك

 .واغتنم ھذه الفرصة. سّجل لطفلك في المركز
یتم االختیار . وجد أیًضا أنواع طعام نباتیة أو خالیة من لحم الخنزیری. ابنك سیحصل بعد ذلك على وجبة غداء في المدرسة

 .باالشتراك مع الطفل أوًال 
 : المركز جید لطفلك

 .فھو یتعلم األلمانیة أسرع •
 .ویحصل على المساعدة الالزمة في الواجبات المنزلیة •
 .ویعقد عالقات أكثر مع أطفال ألمان •
 .ة وموسیقیة وإبداعیة كثیرةویمكنھ أیًضا المشاركة في أنشطة ریاضی •

یتوفر لك وقت أطول والھدوء الالزم لحضور دورات اللغة أو التحضیر للعمل أو ممارسة نشاطك : والمیزة التي ترجع إلیك
 .الوظیفي

باعتبارك من اآلباء فیمكنك تحسین اندماجك في المجتمع، وال سیما اندماج . نوصي كل اآلباء بتسجیل أبنائھم في مركز الرعایة
 . أبنائك

 نتمنى البنك النجاح ومصادقة أصدقاء آخرین في المدرسة

 مجموعة عمل مركز الرعایة في منطقة بانكوف
 بالتعاون مع

 
 
          

 مكتب منطقة
       

بانكوف 
 المكلف بشئون االندماج

  

 
  

 

 بتمویل من البرنامج 

 
   bildung-muehlenstrasse@pankow-hilft.de :لالستفسارات أو االتصال



 كیف تحصل البنك على مكان في مركز الرعایة؟ 
 .أنت بحاجة إلى بطاقة لمركز الرعایة حتى یمكنك إبرام عقد إلحاق ابنك بمركز الرعایة

من ھنا )" رعایة المركز(الرعایة التكمیلیة والدعم "یمكنك تنزیل طلب الحصول على  .1
http://www.berlin.de/sen/bjf/service/formulare/#hort   أو الحصول علیھ لدى التسجیل في المدرسة

شارع فروبیل شتراسھ، في  17دار الرعایة النھاریة لألطفال في  -ألول مرة في المدرسة أو في مركز شئون الشباب 
 .4بیت رقم 

أو مركز التوظیف أو إثباتات ما تتقاضاه  LAFوباإلضافة إلى ذلك فأنت بحاجة إلى تقدیم نسخ من إیصال مكتب  .2
 .لطفلك BuT –دة إثبات الدخل ونسخ من بطاقة برلین كشھا

 من أین تحصل على المساعدة لملء الطلب؟ 
 . إذا كنت تسكن في مسكن جماعي فسوف یساعدك مكتب الخدمة االجتماعیة على ملء الطلب .1
 . لطفلك BuTفي المدرسة سوف تحصل أیًضا على جواز . یمكنك أیًضا في المدرسة طلب المساعدة .2
، الموجود في الھیئة (AWO(تسكن في مسكن، فسوف یساعدك مركز ترحیب ودعم العاملین في بانكوف إذا كنت  .3

 ، على ملء الطلب6، بیت رقم 10405شارع فروبیل شتراسھ،   17اإلداریة لبانكوف في 
من  ظ، وفي یوم الخمیس 12:00 –ص  10:00مواعید التحدث دون تحدید موعد مسبق، في یوم الثالثاء من الساعة 

 ع 04:00 –ظ  02:00الساعة 
: برید إلكتروني 5928–أو  5927–030.90295تلیفون : یمكن تحدید مواعید أخرى بحسب االتفاق

mbe.pankow@awoberlin.de  
 / ).http://www.pankow-hilft.de" ( بانكوف تساعد"أو یمكنك الوصول إلینا في دائرة الدعم والمساعدة  .4

 أین یتم تقدیم الطلبات؟ 
 .فیتم تسلیم الطلب مع بیان التسجیل المدرسي في المدرسة المعنیة للمبتدئین في المدارسبالنسبة  ) أ

 :ابنك یلتحق بمدرسة، ثم تقدم أنت طلبًا مباشًرا لحجز مكان في مركز الرعایة البنك في ) ب
، 4شارع فروبیل  شتراسھ، في بیت رقم  17مركز الخدمة المتخصصة ورعایة األطفال، في  -مكتب شباب بانكوف 

 برلین  10405

 : یمكنك إرسال الطلبات
 أو pankow.berlin.de-kindertagesbetreuung@baبالبرید اإللكتروني على  -
 : بالبرید على العنوان التالي -

 الھیئة اإلداریة لبانكوف في برلین
 مركز الخدمة المتخصصة ورعایة األطفال -مكتب شئون الشباب 

 730113. ب.ص
 برلین،  13062

 ألق الطلب في صندوق برید الھیئة اإلداریة لبانكوف في برلین، عند مدخل طریق برینتسالور ألیھ، -
 رة الشخصیة المحلیةأثناء المشو -

:  للحصول على المشورة الشخصیة في مكانك فیرجى االتفاق على موعد في اإلنترنت
https://service.berlin.de/terminvereinbarung/termin/tag.php?termin=1&dienstleister=324903

&anliegen[]=324901&herkunft=1 
 أو 

http://service.berlin.de/standort/324903/ 
 : أثناء مواعید الفتح 5689-90295: أو تلیفونیًا

 ظ 02.30 -ظ  01.00ظ، ومن الساعة  12.00 -ص  9.00االثنین والثالثاء، من الساعة 
 م 06:00 -ظ  01.00من الساعة : الخمیس

 ظ 12.00 -ص  9.00الجمعة من الساعة 
 . لطفلك BuTیرجى في الموعد أن تحضر معك الطلب وھو مملوء ونسخ خطابات إثبات الدخل وجواز 

 pankow.berlin.de-kindertagesbetreuung@ba: یرجى استخدام البرید اإللكتروني التالي لجمیع استفساراتك
یمكنك ).  عقد مركز الرعایة(باستخدامھا سوف یمكنك إبرام عقد الرعایة . سیمة مركز الرعایة لك بالبریدسیتم إرسال ق

 .االستفسار الحقًا لدى سكرتاریة المدرسة
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