
Người trông trẻ  
Người làm công việc trông trẻ bổ sung sẽ được phòng 

phụ trách thanh thiếu niên (Jugendamt) kiểm tra về tư 

cách và khả năng của bản thân. Để được phép làm 

công việc này họ phải đi học lớp đào tạo, trong đó có 

học cả phần cấp cứu. 

Người trông trẻ có nhiều nhiệm vụ quan trọng trong 
quan hệ cá biệt và quan hệ gần gũi với gia đình. 
Người này bảo đảm cho các cháu có được một cuộc 
sống quen thuộc trong ngày thường ở gia đình. Thí dụ 
như lo cho các cháu ăn tối hoặc đưa các cháu đi ngủ. 

Một điều quan trọng cho sự phát triển tốt và thoải mái 

của các cháu là sự trông nom phải luôn luôn do một 

người duy nhất thực hiện. Do đó có thể tạo ra một 

quan hệ tin cẩn giữa gia đình và người trông trẻ. 

MoKiS giúp đỡ quí vị  
Sự phục vụ trông trẻ lưu động (MoKiS) sẽ giúp đỡ quí vị, 
tìm ra một người trông trẻ, người này sẽ phù hợp nhất 
đối với quí vị và nhu cầu trông nom trẻ của quí vị. Có thể 
quí vị đã quen biết một người mình tin cẩn, mà người 
này có thể trông con bổ sung cho quí vị. MoKiS sẽ giúp 
đỡ quí vị tìm ra một người trông trẻ bổ trợ phù hợp.  
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Phụ huyênh kính mến,   
Berlin tạo điều kiện cho các bậc 
phụ huyênh có nhiều cách chăm 
nom các cháu với chất lượng và 
giá trị cao, để tạo điều kiện điều 
hành hợp lý các nhu cầu gia đình 
và công tác. Để phát triển thêm 
những cái đã có, chúng tôi giúp 
đỡ phụ huyênh trong tương lai,   

Chúng tôi giúp đỡ những phụ huyênh vì do họ có thời gian 

làm việc hoặc đào tạo đặc biệt nên cần có người trông nom 

các cháu ngoài giờ làm việc chính qui của nhà trẻ (Kita) 

hoặc nơi trông trẻ trong ngày (Kindertagespflege). Với sự 

phục vụ trông trẻ lưu động (MoKiS) chúng tôi tạo ra cho các 

bậc phụ huyênh có được một sự trông nom bổ sung cho 

các cháu qua các người trông trẻ tại nhà của mình. Nếu quí 

vị có nhu cầu trông nom con mình trong thời gian khác 

thường, thí dụ như vào các giờ buổi tối hoặc vào cuối tuần, 

thì quí vị sẽ tìm thấy câu trả lời trong tờ thông tin này về tất 

cả các câu hỏi quan trọng nhất liên quan tới sự phục vụ của 

chúng tôi. 
 
Gửi lời chào kính trọng  
 
 
 
 

 
Sandra Scheeres  
Thượng nghị sỹ về  
giáo dục, thanh thiếu 
niên và khoa họct 

Sự trông nom trẻ bổ sung   
Nếu quí vị phải đi làm trong thời gian mà các nơi trông trẻ 

chính qui không mở cửa, thì quí vị có thể để cho một người 

có khả năng và tư cách phù hợp trông giúp, thí dụ như vào 

buổi tối hay vào các ngày cuối tuần. Quí vị có thể đệ đơn 

xin một phiếu bông (Gutschein) cho sự trông nom bổ sung 

đó (für ergänzende Kindertagespfle-ge) ở chỗ phòng phụ 

trách thanh thiếu niên (Jugendamt) của nơi mình . 

 
 
Đơn xin được trông trẻ bổ sung (Der 
Antrag auf ergänzende Betreuung)  
Quí vị  có nhu cầu cần  người trông trẻ bổ sung, nếu quí vị 

thỏa mãn các điều kiện sau đây: 
 
• Con của quí vị đã ở nhà trẻ (Kita) hoặc nơi trông trẻ 

trong ngày (Kindertagespflegestelle) hoặc ngoài giờ học 

ở trường nó đã được trông nom chăm sóc bổ sung  tại 

(Hort). 
 
• Thời gian làm việc của quí vị thường xuyên nằm ngoài giờ 

mở cửa 
 

• của nơi trông trẻ  
 tối thiểu là một tiếngmindestens 

 
• Quí vị là người đang hoạt động nghề nghiệp, hành 

nghề tự do hoặc đang học đào tạo (Ausbildung) 

hay đang học thêm (Weiterbildung) 
 
Quí vị đệ đơn xin phiếu bông (Gutschein) ở chỗ phòng 
phụ trách thanh thiếu niên khu mình (Jugendamt). 
 
Cứ sáu tháng một quí vị phải chứng minh cho phòng 

phụ trách thanh thiếu niên (Jugendamt), là vẫn đủ điều 

kiện để được cấp một người trông trẻ bổ sung. 

Thời gian và địa điểm 
trông trẻ bổ sung  
Thời gian trông trẻ phụ thuộc vào thời gian làm việc, 
hoàn cảnh đào tạo và thời gian mở cửa của nơi trông 
trẻ chính qui. Sự trông nom trẻ bổ sung chỉ nằm trong 
khoảng thời gian mà quí vị không tự trông nom con 
mình được và nó phải nằm trong thời gian không mở 
cửa của của nhà trẻ (Kita), thí dụ nhưl 
 
• Vào buổi sáng sớm, 
 
• Vào buổi chiều hoặc buổi tối, 
 
• Vào buổi đêm, 
 
• Vào cuối tuần, 
 
• Vào các ngày lễ. 
 
Con của quí vị có thể được trông nom tại nhà của 

quí vị hay tại nhà của người trông trẻ. 

 
Tiền phí tổn cho sự chăm sóc 
bổ sung  
Sự trông nom trẻ em trong vòng 4 năm trước khi 
bắt đầu vào học, nó có hiệu lực từ ngày  
01.08.2017 và trong vòng 5 năm trước khi bắt đầu 
vào học,nó sẽ có hiệu lực từ ngày 01.08.2018 và 
miễn phí cho tất cả các phụ huyênh – điều này 
cũng có hiệu lực đối với sự trông nom trẻ em bổ 
trợ. 
 
Trong thời gian quá độ cho đến 2018 quí vị phải đóng tiền 

phí tổn tùy theo thu nhập và theo nhu cầu cũng như mức 

độ trông trẻ cần yêu cầu của quí vị. Đối với sự trông nom 

các cháu trong ngày, sự giúp dỡ và chăm sóc thêm tại 

trường học , thì quí vị cũng phải cùng chịu phí tổn. 


