
 Dari Hort-Info      مخصوصا برای والدین پناھجو –برای والدین اطفال مکتبی 

 Pankowمعلومات درباره مراقبت بعد از مکتب در ناحیھ 

 والدین عزیز،

مخصوصاً برای والدین . شود انجام می -مرکز مراقبت از اطفال مکتب  –مراقبت از اطفال مکتبی قبل و بعد از صنف، در مکتب در 
ھای  ھا بازی شود و آن در حالی کھ والدین بھ سر کار می روند، از اطفال بھ خوبی مراقبت می. حمایت خوب استشاغل، این یک 

ھا در انجام مستقل  آن. کنند ھا یک وعده طعام چاشت سالم دریافت می آن. مختلف، ورزش و امکانات موزیک را در اختیار دارند
مراقبت در مرکز  4تا  1ھای  در صنف. پردازند ین بر بنیاد عواید خود مبلغی را میوالد. گیرند تکالیف مکتب مورد حمایت قرار می

باید برای استفاده از مرکز مراقبت از  6و  5ھای  برای صنف. شود مراقبت از اطفال حتی در رخصتی ھای مکتب نیز انجام می
مرکز مراقبت از اطفال مکتب برای اطفال در رفتن بھ . اطفال مکتب در روزھای رخصتی بھ صورت جداگانھ درخواست داده شود

 .پذیر است امکان 6تا  1ھای  صنف
ھا از این طریق  ھا آلمانی نیست، حق استفاده از مرکز مراقبت از اطفال مکتب را دارند، چون آن ھمچنین اطفالی کھ لسان مادری آن

 . توانند یاد بگیرند بھتر می کنند و در نتیجھ گیرند، دوستان جدید پیدا می عاجلتر آلمانی را یاد می
کنید، مرکز مراقبت از اطفال مکتب تا  و نیز مرکز کاریابی خدمات دریافت می) LAF(اگر شما ھنوز از اداره ایالتی امور مھاجران 

 .پرداخت شود) یورو در روز 1حدود (فقط برای غذا باید یک مبلغ اضافی . برای شما رایگان است 16ساعت 
 .از این شانس استفاده کنید. مرکز مراقبت از اطفال مکتب راجستریشن کنید فرزند خود را در

ھمچنین غذای گیاھی و بدون گوشت خوک نیز . کند در این صورت فرزند شما در مکتب یک وعده غذایی طعام چاشت دریافت می
 .شود انتخاب با ھمراھی طفل از قبل انجام می. وجود دارد

 : رای طفل شما خوب استمرکز مراقبت از اطفال مکتب ب
 .گیرد او عاجلتر لسان آلمانی را یاد می •
 .کند او برای حل تکالیف مکتب کمک دریافت می •
 .او تماس بیشتری با اطفال آلمانی دارد •
 .ھای خالقانھ اشتراک کند تواند در پروگرام ھای ورزشی، موسیقی و فعالیت او می •

ھای لسان آلمانی، دوره آمادگی وظیفوی و یا وظیفھ خود در اختیار  برای صنفشما زمان و آرامش بیشتری : و امتیاز برای شما
 .دارید

توانید  شما بھ عنوان والدین می. کنیم، اطفال خود را در مرکز مراقبت از اطفال مکتب راجستر کنند ما بھ تمام والدین توصیھ می
 . تان را بھبود بخشید پروسھ ادغام اجتماعی خود و اطفال

 کنیم طفل شما موفقیت و اوقات خوشی را در مکتب آرزو میما برای 

 Pankowگروپ کاری مرکز مراقبت از اطفال مکتب در ناحیھ 
 کار مشترکی از

 
 نماینده امور ادغام اجتماعی

 Pankowاداره ناحیھ 
  

 
  
 

 

 

 حمایت مالی ذریعھ امکانات در نظر گرفتھ شده برای پروگرام 

 
 :طرح سئواالت و تماس

bildung-muehlenstrasse@pankow-hilft.de   



 توانید یک جا در مرکز مراقبت از اطفال مکتب ریزرف کنید؟  چطور می
شما ضرورت بھ یک کوپن مرکز مراقبت از اطفال مکتب دارید تا با استفاده از آن قراردادی را با مرکز مراقبت از اطفال منعقد 

 .کنید
توانید ذریعھ این لینک  را می)" مراقبت در مرکز مراقبت از اطفال(مراقبت تکمیلی و حمایت "درخواست  .1

http://www.berlin.de/sen/bjf/service/formulare/#hort ید در اولین توان دانلود کنید، این درخواست را می
بالک  Fröbelstraße 17 بخش مراقبت اطفال در طول روز، در جاده –روز راجستریشن در مکتب یا در اداره جوانان 

 . دریافت کنید 4
و نیز مرکز کاریابی یا تصدیق میزان معاش دریافتی بھ عنوان تصدیق اثبات  LAFھای اعالنیھ  عالوه بر این شما بھ کاپی .2

 .فرزند خود ضرورت دارید Berlinpasses – BuTھای  عواید و نیز کاپی
 توانید کمک بگیرید؟  شما جھت خانھ پوری کردن درخواست از کجا می

 . کند ری کردن درخواست بھ شما کمک میکنید، بخش خدمات اجتماعی برای خانھ پو اگر در مسکن مشترک زندگی می .1
-BuTشما ھمچنین در مکتب برای طفل خود . توانید در مکتب درخواست کنید کھ بھ شما کمک شود شما ھمچنین می .2

Pass کنید دریافت می . 
در ) AWO(متعلق بھ انجمن رفاه کارگران  Pankowآمد گویی  کنید، مرکز خوش وقتی کھ در خانھ شخصی زندگی می .3

برای خانھ پوری کردن درخواست بھ شما کمک  6بلوک  Fröbelstr.17, 10405: بھ آدرس Pankowاداره ناحیھ 
 .کند می

 16:00تا  14:00شنبھ از ساعت  و پنج 12:00تا  10:00شنبھ ساعت  ساعات مراجعھ بدون وقت قبلی از سھ
 mbe.pankow@awoberlin.de: ایمیل 5928-یا  030 90295-5927: تلیفون: سایر مراجعات با وقت قبلی

 بھ ادرس اینترنتی)" Pankow hilft(کند  پانکو کمک می"یا از گروپ حمایتی   .4
)http://www.pankow-hilft.de (بپرسید. 
 شوند؟  ھا کجا ارائھ می درخواست

a(  شود درخواست بھ ھنگام راجستریشن در مکتب ارائھ می ھا صنف اولیبرای . 
b( توانید مستقیماً در اینجا ارائھ  رود، آنگاه درخواست مرکز مراقبت از اطفال را برای طفل خود می می اگر طفل شما بھ مکتب

 :دھید
 برلین  10405، )4بالک ( Fröbelstr.17 :خدمات تخصصی مراقبت از اطفال، بھ ادرس – Pankowاداره جوانان 

 : ارائھ درخواست ذریعھ
  یا pankow.berlin.de-kindertagesbetreuung@ba ایمیل بھ -
 :ارسال ذریعھ پست بھ ادرس ذیل -

 در برلین  Pankowاداره ناحیھ 
 خدمات تخصصی مراقبت از اطفال -اداره جوانان 

 730113صندوق پستی 
13062 Berlin، 

 بیاندازید، Prenzlauer Alleeدر جاده  Pankowدر صندوق پستی جلوی دروازه ورود اداره ناحیھ  -
 در زمان مشاوره شخصی در محل ارائھ دھید -

: ذریعھ اینترنت وقت قبلی بگیریدبرای مشاوره شخصی در محل لطفاً 
https://service.berlin.de/terminvereinbarung/termin/tag.php?termin=1&dienstleister=324903

&anliegen[]=324901&herkunft=1 
 یا 

http://service.berlin.de/standort/324903/ 
 : در ساعات کاری 90295-5689: یا تلیفونی

 14:30تا  13:00و  12:00تا  9:00شنبھ از ساعت  دوشنبھ، سھ
 18:00تا  13:00ساعت  :شنبھ پنج

 12:00تا  9:00جمعھ از ساعت 
 . طفلتان را ھمراه داشتھ باشید BuT-Passesھای تصدیق میزان عواید و  زمان مراجعھ لطفاً درخواست خانھ پوری شده، کاپی

 pankow.berlin.de-kindertagesbetreuung@ba: اگر سئوالی دارید لطفاً از ایمیل ذیل استفاده کنید
را ) قرارداد مرکز مراقبت از اطفال(توانید قرارداد مراقبت  با این کپن می. کپن کودکستان را ذریعھ پست دریافت خواھید کرد

 .در این خصوص از دفتر مکتب سئوال کنید .منعقد کنید
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