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وع موكيس يساعدكم م�رش
االطفال  لرعاية  المتحركة  الخدمات  وع  م�رش يساعدكم 
)موكيس( عىل ايجاد شخص مراع مالئم معكم ومع حاجتكم 
لرعاية  مستعدا  ثقة  شخص  تعرفون  ربما  طفلكم.  رعاية  اىل 
ايجاد  عىل  موكيس  وع  م�رش سيساعدكم  المكملة.  طفلكم 

المالئمة. المكملة  الرعاية 

MoKiS – Mobiler Kinderbetreuungsservice
Stresemannstr. 78, 10963 Berlin

هاتف:-20-31-10-26-(030)-
info@mokis.berlin
www.mokis.berlin

ي مكتب االستعالمات التابع
يمكن الحصول عىل هذا المنشور �ف

الدارة مجلس الشيوخ للتعليم والشبيبة والعائلة

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin-Mitte

هاتف: 5000 90227
infopunkt@SenBJF.Berlin.de

www.berlin.de/sen/bjf/

MoKiS
وع الخدمات المتحركة لرعاية االطفال )موكيس(  م�رش

معلومات الولياء المور

الشخص المراعي 
يقوم مكتب شؤون الشباب بالتأكد من صالحية االشخاص 
وا يح�ف وهم  المكملة,  االطفال  رعاية  مجال  ي 

�ف ف  لعامل�ي
عىل  التدريب   – اخرى  اشياء  ف  ب�ي  – تضم  تدريبية  دورة 

. االسعاف االوىلي

ي
�ف ة  كث�ي هامة  مهاما  بكم  الخاص  المراعي  الشخص  يتوىل 

س�ي  يضمن  العائلة.  من  والقريبة  الفردية  العالقة  هذه 
الحياة اليومية العائلية المعتاد لطفلكم, عىل سبيل المثال 
اعطاء طعام العشاء لطفلكم واحضار طفلكم اىل الفراش. 

نفس  المراعي  الشخص  ان  طفلكم  لسالمة  المهم  ومن 
والشخص  العائلة  ف  ب�ي ثقة  عالقة  النشاء  دائما  الشخص 

المراعي. 



اعزاؤنا اولياء االمور –
لرعاية  امكانيات  ف  برل�ي والية  توفر 
نوعي  مستوى  وذات  واسعة  االطفال 
عال تشكل ظروفا ممتازة لتنظيم وربط 
عىل  وبناء  والمهنية.  العائلية  الحياة 
االمكانيات  توسيع  ي 

�ف المتمثل  هدفنا 
عىل  المستقبل  ي 

�ف سنعمل  الحالية, 
مساعدة اولياء االمور الذين يحتاجون اىل تدب�ي رعاية اطفالهم 
االطفال  رعاية  او منشآت  االطفال  رياض  اوقات دوام  خارج 

النهارية بسبب اوقات عملهم او تدريبهم الخاصة. 

المتحركة  للخدمات   »)MoKiS( »موكيس  وعنا  م�رش يعرض 
يقوم  المكملة  النهارية  االطفال  رعاية  امكانية  االطفال  لرعاية 
ل اولياء االمور. اذا كنتم بحاجة  ف ي م�ف

بها االشخاص المراعون �ف
المساء  ساعات  مثل  عادية  غ�ي  اوقات  ي 

�ف اطفالكم  ال�عاية 
الكمشور  االطالع عىل هذا  يمكنكم  االسبوعية,  العطلة  ي 

�ف او 
اليجاد االجوبة عىل اهم االسئلة حول خدماتنا الجديدة. 

مع اطيب التحيات

يس زاندرا ش�ي

مديرة ادارة التعليم والشبيبة والعائلة التابعة لمجلس الشيوخ

رعاية االطفال النهارية المكملة
منشأ  دوام  اوقات  خارج  العمل  عىل  مظطرين  كنتم  اذا 
الرعاية يمكنكم تدب�ي رعاية طفلكم من طرف شخص مالئم, 
لهذا  االسبوعية.  العطلة  ي 

�ف او  المساء  ي 
�ف المثال  سبيل  عىل 

برعاية  خاص  طالون  باصدار  طلب  رفع  يمكنكم  الغرض 
طفلكم النهارية المكملة اىل مكتب شؤون الشباب  المسؤول 

عن طفلكم.

 

الطلب بالرعاية المكملة
اذا  المكملة  النهارية  طفلكم  رعاية  اىل  الحاجة  لديكم  توجد 

وط االآتية:  توفرت ال�رش

ي روضة اطفال او منشأ رعاية االطفال 
تتم راعاية طفلكم �ف  •

المكملة  والرعاية  التشجيع  ي 
�ف طفلكم  ك  يش�رت او  النهارية 

(Hort) بعد الدروس المدرسية

دوام  اوقات  عىل  العادي  اليومي  عملكم  ساعات  تتجاوز   •
منشأ الرعاية العادي لمدة ساعة عىل االقل

انتم عامل/ة او موظف/ة او عامل/ة مستقل/ة او متدرب/ة   •
مهنية او ملتحق/ة بالتعليم 

مكتب  اىل  اعاله  المذكور  الطالون  باصدار  رفعالطلب  يجب 
شؤون الشباب المسؤول عن طفلكم.

الشباب بعد كل  امام مكتب شؤون  تثبتوا  ان  يتوجب عليكم 
تزال  ال  المكملة  الرعاية  اىل  لحاجتكم  وط  ال�رش ان  اشهر  ستة 

قائمة.

وقت ومكان الرعاية المكملة
العمل  ي 

�ف ظروفكم  اساس  عىل  الرعاية  اوقات  تحدد 
اوالتدريب واوقات دوام منشأ الرعاية. تجري رعاية االطفال 
االطفال  روضة  دوام  اوقات  خارج  االوقات  ي 

�ف المكملة 
عندما ال تستطيعون رعاية اطفالكم بانفسكم, مثال:  

ي الصباح الباكر,
�ف  •

ي الع� او المساء,
�ف  •

بالليل,  •

ي العطلة االسبوعية,
�ف  •

ي االعياد الرسمية.
�ف  •

ل الشخص  ف ي م�ف
لكم او �ف ف ي م�ف

يمكن القيام برعاية طفلكم �ف
المراعي.

ضافية تكاليف رعاية االطفال النهارية االإ
االأمر  ينطبق هذا   - للجميع  النهارية مجانية  االأطفال  رعاية 

ضافية. أيضا عىل رعاية االأطفال النهارية االإ

ي 
ي تتم �ف

ال�رت ضافية  االإ النهارية  االأطفال  ناحية رعاية  أما من 
عليكم  فيتوجب  والتشجيع  للدعم  تكملة  وتعت�رب  المدرسة 

ي نفقاتها.  
المساههمة �ف


