
شبکه رسارسی سازمانهای مهاجرین برای آموزش و مشارکت 
bbt :نام دارد

bbt شبکه ای است که از انجمن های والدین و طرح های 
والدین توسط والدین مهاجر حمایت می کند. bbt می خواهد 

با اطالع رساین، فعال سازی و توانمندسازی والدین و تقویت 
حق اظهار نظر والدین، فرصت های آموزیش برابری را برای همه 
ترویج کند. bbt دارای 5 دفرت منطقه ای در آلمان است و دفرت 

 Amfn e.V منطقه ای شمال ییک از این پنج دفرت است. انجمن
مسئول دفرت منطقه ای شمال است.

دفرت منطقه ای شمال شامل:

• شبکه والدین مهاجر هامبورگ
• شبکه والدین مهاجر نیدرزاکسن

• شبکه والدین مهاجر در برمن

یولی 2022 

)bbt( ناشر سازمان �آموزش و پرورش مهاجرین �آلمان دفتر منطقه شمالی
c/o شبکه و�لدین مهاجر هامبورگ

Neuer Kamp 30 · Eingang C · Etage 21 · 20357 Hamburg

Tel: 3063 4318 - 040
Mobil: 6536 378  - 0163

E-Mail: evelyn.jabben@bundeselternnetzwerk.de�

ازخانواده تا کودکستان و از 
کودکستان تا مدرسه

₪

اطالعایت برای والدین
)farsi(

این پروژه توسط صندوق پناهندیگ و مهاجرت  تامنی مایل می 
شود.

در انتخاب دبستان چه چزیی مهم است؟

در هامبورگ، والدین در انتخاب مدرسه فرزند خود آزادند. 
برنامه های آموزیش هامبورگ در همه جا یکسان است. با 

این حال، مدارس این فرصت را دارند که برنامه ها و مفاهیم 
آموزیش خود را توسعه  نزی بدهند. همچننی مفاهیم مختلفی 

برای مراقبت بعد از مدرسه وجود دارد.
عالوه بر این نکات، والدین هنگام انتخاب مدرسه ابتدایی باید 

به مطالب زیر نزی توجه کنند:
آیا دوستاین هستند که بچه دوست داشته باشد با آنها به 

دبستان برود؟
آیا خواهر و برادر یا فرزنداین از همسایگان هستند که در یک 

مدرسه ابتدایی در همان نزدییک درس می خوانند؟

Elbkinder کودکستاین برای آموزش پیش دبستاین

پیش دبستاین یا کودکستان 
اطالعایت در این مورد از نماینده والدین هامبورگ 

کودکستان یا پیش دبستان؟
یک سال قبل از دبستان :

کمک برای تصمیم گریی والدین

سال آخر کودکستان

لینک های رضوری:

همکاری با والدین برای 
گوتشاین کودکستان انتخاب کودکستان

آغاز مدرسه

اداره آموزش و پرورش

اطالعات کودکستان

مراکز مشاور والدین



کودکستان چیست؟

در آلمان می توانند کودکان از یکسالیگ  برای نگهداری 
به کودکستان سرپده شوند.

اگر والدین شاغل باشند و یا در حال آموزش شغیل هستند 
و یا در  کالس زبان رشکت می کنند، کودک می تواند زودتر  

به کودکستان   برود.

چه چزیهایی کودکان در کودکستان یاد می گریند؟

دانستنیهایی که کودکان قبل از مدرسه بایدیاد بگریند، این 
است تمرکز کردن ، قواننی را مراعات کردن، روی پای خود 
ایستادن، به دیگران گوش فرا دادن و حق و حقوق خود را 

دانسنت

پشتیباین مایل در این رابطه چگونه است؟ 

در کودکستان دو راه برای دریافت پشتیباین ویژه وجود دارد
پشتیباین مایل زودهنگام برای کودکان ۰ تا ۶ سال

و پشتیباین مایل برای کودکان از ۳ سال به بعد

اطالعات بیشرت در 
www.hamburg.de/behinderte-kinder

مراحل ثبت نام در کودکستان:

1.مطلع شدن و راه را پیدا کردن: اطالعایت به زبانهای 
مختلف و فیلم هایی در رابطه با کودکستان در هامبورگ را 

می توانید در از این رو
www.hamburg.de/kitaplatz

www.kitainfo.hamburg
. پیدا کنید

2. چگونیگ درخواست کارت تخفیف هذینه کودکستان 
)گودشاین(: فرم درخواسیت را پر کرده و همراه کیپ مدرک 

شناسایی را به اداره منطقه )بسریکس امت ( ارسال کنید

3. پیدا کردن کودکستان مناسب که هنوز جای خایل داشته 
باشد : اطراف محل زندیگ یک کودکستان پیدا کنید ، از 

همسایگان سوال کنید یا در صفحه اینرتنت جستجو کنید 
بهرتین راه آگایه برای جای خایل از خود کودکستان است از 

طریق زنگ زدن یا فرستادن ایمیل.

4. وقیت کودکستان را پیدا کردید: یک قرار مالقات در 
کودکستان بگزارید تا آنجا را بهرت بشناسید

5. از کودکستان خوشتان آمده است :سؤال های خود را از 
کودکستان برپسید و ثبت نام کنید

6. عادت کردن کودک : والدین تا چند هفته کودکان را در 
کودکستان همرایه می کنند تا اینکه کودکان به آنجا عادت 

کنند
در این راه مشاورین کودکستان و مشاورین خانواده می توانند 

به شما کمک کنند.

چه کنم اگر نتوانستم کودکستان پیدا کنم؟

1.اگر خودتان نتوانستید، اداره منطقه )بسریکس امت( می 
تواند به شما برای پیدا کردن کمک کند. انها می توانند از ۳ 
ماه قبل از اینکه کارت تخفیف کودکستان ) گودشاین( فعال 

بشود، به شما کمک کنند

2. .در بریخ موارد، جستجوی یک مهدکودک ممکن است 
بیش از سه ماه طول بکشد. اگر اداره منطقه ظرف سه ماه 

جایی پیدا نکرد، به سازمان تامنی اجتمایع اطالع می دهد 
.Sozialbehörde

3.شماره تلفن های کودکستانهایی که به شما جواب رد دادند را 
بنویسید. شما باید حداقل ۵ تا از آنها را بنویسید.

4. با اداره منطقه )بسریکس امت( قرار مالقات بگزارید.

5. اداره منطقه )بسریکس امت( به شما در پیدا کردن کمک 
می کند شما هم به جستجو ادامه بدهید.

6. در لینک زیر
https://www.hamburg.de/kita-finden/12450412/

/platznachweis
اطالعات بیشرت را خواهید دید

چه اطالعایت برای معریف کودکان 4 و نیم ساله باید 
دانست؟!

کودکستان و مدرسه باهم کار می کنند، تا همه بچه ها از اول 
خوب 

تحصیل کنند     درهامبورگ  به همنی دلیل برای 
4 و نیم ساله ها معریف خایص وجود دارد  

.“Vorstellungsverfahren für Viereinhalbjährige„
برای این منظور والدین تقریبا ۲ سال قبل از مدرسه رفنت بچه 

ها برای صحبت کردن در این رابطه ۲ بار دعوت می شوند دفعه 
اول قبل از تعطیالت پایزیی در کودکستان و دفعه دوم در مدر

سه.

به این دعوت برای صحبت و ارزیایب می گویند : "فور اشتلونگ
س فرفارن فور فیه اند هلب یهریگن"

)Vorstellungsverfahren für viereinhalbjähriger (
همه والدین باید در این مالقات حارض شوند این در هامبورگ

 قانون است
همه بچه ها در این مالقات یک کوله پشیت و کتاب آیب رنگ 

مخصوص سن 4.5 ساله 
و کتاب تاریخچه هامبورگ دریافت می کنند

پیش دبستاین یا سال آخر در کودکستان ؟
 

در هامبورگ والدین یک سال قبل از مدرسه رفنت بچه ها 
تصمیم مهمی باید بگریند

آیا بچه ام را به پیش دبستان بفرستم یا در کودکستان بماند؟
از آنجا که کودکستان و پیش دبستان هر دو راههای

آموزیش مناسیب برای    آمادیگ بچه ها به کالس اول دارند، از 
این رو والدین این تصمیم را خودشان باید بگریند

عالوه بر انتظارات والدین باید خواسته ها و عالیق بچه ها نزی در 
نظر گرفته شود

 اطالعایت برای معریف 4 و نیم ساله ها:


