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  النهارية الحضانةالرعاية وادورستشارة إ
األعزاء،واألمهات اآلباء    

القانوني في التعليم والدعم.   مبدء تدريب مهني أو االستفادة من حق طفلك العودة إلى العمل أو تريدون مألنك مبحاجة إلى رعاية طفلك أنتم 
االعتبار. عين الفردية في ممرنة تأخذ احتياجاتكمتعددة و عايةرخيارات "دور الحضانة"  لألطفال الرعاية النهارية لكم مراكزتقدم   

 

المتخصص/ مستشارتكم المتخصصة مستشاركم  

 

 

 

 

………....: ……………………………………………………………………بدار الحضانةالمختص اسم    

…………………………………………………………………………………………………هاتف:    

: ………………………………………………………………………………………………معلومات   

 

 

 

 الفهرس/ المحتوى:

: بدور الحضانةالمختص لمقابلة األولى مع ادليل .١                                                                                
 

الحضانةبداية جيدة لألطفال واآلباء في دور .. أو ما يسمى بفترة التعود على الروضة التأقلم و التكيففترة .٢    
 

النهاريةمساهمة الوالدين في تكلفة الرعاية .٣   
 

/ أوقات التحضير والمتابعة ربويةأوقات التبادل / الشراكة الت.٤   
 

األطفالالعتبارات الضريبية لتكاليف رعاية حول امعلومات .٥    
 

البديلالتفويض أو .٦   
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؟وصاعدا   تسير األمور من هناسكيف .٧  
 

للمختص بدار الحضانةورقة معلومات .٨    
 

البياناتحماية .٩    
 

الحضانة:لمقابلة األولى مع المختص بدور ا.دليل ١  

ا سهال  بالنسبة لك.  لذلك من األهمية بمكان أن تشعر بما إذا كان بإمكانك ت خيل قد ال يكون قرار تكليف طفلك بشخص غريب في البداية قرار 
. فيما يلي ، قمنا بإدراج الموضوعات التي يجب أن تناقشها:بدار الحضانةرعاية طفلك في المحادثة األولى مع عامل   

ا يناسب روتينك اليومي دون أي ضغوط زمنية.خذ الوقت الكافي لل•   محادثة األولى.  اختر موعد   

يوضح لك الغرف التي يوجد بها مساحة لطفلك للعب والتحرك ، حيث يأكل وينام.دار الحضانة الموظف المختص بدع •   

هل توجد حديقة أو ملعب قريب؟  اسأل كيف يتم استخدامها.•   

ا.المختص بدار الحضانة يمكنك أن تسأل عن عائلة •  ويتم إخبارك بمجموعة األطفال التي يتم االعتناء بها حالي   

اسأل عن المؤهالت والتدريب اإلضافي.•   

ناقش ما هو مهم بالنسبة لك في تربية طفلك.•   

هنا؟ الُمتبعة ما هو الروتين اليومي في المجموعة اإلشرافية وما هي القواعد•   

.واستالم طفلكوضح أوقات تسليم  -تي تحتاجها لطفلك ما هي أوقات الرعاية ال•   

وخيارات الرعاية لطفل مريض. البدالءتحدث عن أوقات اإلجازات ولوائح •   

.في الروضة أخصائي الرعايةوبدء رعاية الطفل مع التعود على الروضة" سير فترة التأقلم والتكيف "ناقش •   

لك ولطفلك! الفترةهذه  التي تسهلتفسيرات وإرشادات للتأقلم ،  4ستجد في الصفحة   

 التعاون مع أطراف ثالثة؟

أو مدرسة، فينبغي مناقشة المزيد من النقاط:روضة إذا كان طفلك يذهب بالفعل إلى دار     

المدرسة.إلى مركز الرعاية النهارية أو  ةبدار الحضانالمختص أو تعريف  تقديمب قم •  

؟الروضة أو المدرسةمن واالستالم ما هي أوقات التوصيل •   

وضح ما إذا كان طفلك ال يزال لديه الفرصة لحضور مجموعات أو دورات أو نوادي معينة.•   

الزيارات من أو إلى األطفال اآلخرين؟ دار الحضانة من إتاحةهل يمكن للعاملين في •   

المنزلية. )الوظائف( جباتناقش كيف تتخيل المساعدة في الوا•   

 

. فترة التأقلم و التكيف أو ما يسمى بفترة التعود على الروضة.. بداية جيدة لألطفال واآلباء في ٢
:دور الحضانة  

يمكن التحكم  مجموعةلقد قررت أن تترك طفلك تحت رعاية مربية أطفال.  تقدم رعاية األطفال النهارية لألطفال دون سن الثالثة ، مع حجم 
وشكل مرفق يمكن االعتماد عليه ، وظروف إطار جيدة للغاية لرعاية ناجحة.  ومع ذلك ، من المفهوم أن اآلباء في كثير من األحيان  فيها
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ا خطوة كبيرة للصغار.  من المهم  يجدون صعوبة في أن يعهدوا "أعظم كنز في حياتهم" إلى شخص آخر.  بداية الرعاية النهارية هي أيض 
أو األم. األبير من الثقة في شخص ما زال مجهوال  واتخاذ الخطوات األولى الصغيرة المستقلة بدون بناء قدر كب  

لماذا من الضروري التعود عليها؟    

جسديا  على األطفال عاطفيا  و االفتقار إلى التأقلم ضغطا   من الوالدين إلى الرعاية النهارية.  يشكلاالنتقال المريح لطفلك رحلة التأقلم تتيح م  
ا.  يتضح هذا من خالل سنوات عديدة من الخبرة والدراسات من الرعاية النهارية ودور  نرى هذا الضغطالكبار ال  نحن ، حتى لو كنا دائم 

.الحضانة  

إذا كنت ترافق طفلك كمالذ آمن في الخلفية ، فيمكنه االسترخاء وإلغاء عبء العالم الجديد بمقدم رعاية األطفال.     

يحدث في مرحلة التأقلم؟ماذا   

تتيح فترة التأقلم لطفلك:    

في مربية األطفال الثقةبناء •   

في البيئة الجديدة األمان العثور على•   

. االنفصال عنك بعنايةالتدرب على •   

ا لمربية األطفال، ألنها:فترة التأقلم و التكيف    مهمة أيض   

  من خالل دعمك بشكل أفضللك تتعرف على طف• 

الحفاضاتالقيلولة وتناول الطعام وتغيير تتفهم طقوس•   

الشراكة والتعاون في مجال التربية فيما يخص االستقرار تبني الثقة فيك لتحقيق•   

 ما هو دورك في هذا الوقت؟

ك ، فإن اللعب المكثف مع طفلك أو األطفال ؤرقأنت المالذ اآلمن!  دورك يمثل تحدي ا ، ألنه يجب أن "تكون هناك فقط". حتى لو كان األمر ي
ا.  أنت ببساطة هناك من أجل طفلك ، شاهد ا.  لكن قراءة الجريدة أو التحقق من الرسائل النصية ال معنى لها أيض  ه ، اآلخرين لن يكون مفيد 

ية األطفال. ال تستعجل طفلك.  سوف واستمتع بالخطوات التي يتخذها طفلك تجاه مقدم رعا دعه يأتي إليك عندما يحتاج إلى شيء مألوف
ا رقم  ا.  ستبقى دائم  .  من أعماق قلبه، حتى لو كان طفلك يأخذ مربية األطفال  1تفعل ذلك.  لكن ال تكبح طفلك أيض   

بالضبط فترة التأقلم؟   تكون كيف  

ا بدون فصل 41 مدتها.  نوصي بمرحلة أال يحدث االنفصال األول في األيام الستة األولى في األساس ، يجب ، حيث ترافق طفلك  يوم 
مفيدان.   والثقة الصبرهنا.   السرعةيحدد  الطفلالطفل منك إلى مقدم رعاية األطفال.   حفضاتمثل تغييراألشياء اليومية ببطء  عطىوت

الفترة الزمنية تدريجي ا من  مديديتم ت)باستثناء عطالت نهاية األسبوع(.  يوميا خالل هذا الوقت ، تقوم أنت وطفلك بزيارة مربية األطفال 
. بداية الساعة  

المحاولة األولى  متى تكون .االثنينيوم  ليسيحدث االنفصال األول في اليوم الذي كان فيه الطفل مع المربية في اليوم السابق ، أي  
. لطفلا عن المالحظات المشتركة األساس هو مربية الطفل., قررو ذلك سويا مع لالنفصال  

ا .  إذا كنت تعتقد أن االنفصالال تنحني كبيرة.  لكن تتمتع بخبرة ، فهي عاملة الرعاية النهاريةيمكنك الوثوق في   بلتكلم ، فقم  قريب جد 
ا مناقشة ذلك!  البالغين بيننا نحن صعوبة في الفصل.  في بعض األحيان ، نجد عنه ا.  يجب أيض  أيض   

ا ما   ا نوع   .  سوفاذهب على أي حال -ع.  إذا كان طفلك يبكي يودبلت تقوم .  المهم أنحوالي نصف ساعة -سيكون الفصل األول قصير 
طفلك.  ثم انتظر بضعة أيام أخرى قبل محاولة االنفصال مرة أخرى.  هدىء على أبعد تقدير إذا لم يدقائق  5تصل بك مربية األطفال بعد ت

"أمي ، أنت األفضل" )أو أبي(. ولكن عندما ُيغلق الباب،  طفلك الباكييقول  -ويمكن أن يكون هذا هو الحال بعد شهور  -قات في معظم األو
ا  تمكنا نحن المستشارين من مالحظة ذلك  - األطفال اآلخروناللعب مع  الى ومفعما بالحيوية بالحماس مليئا  الطفل  يذهبوتمسح الدموع بعيد 

 ألف مرة.
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، فال تتردد  أسئلة.  إذا كانت لديك أي بشكل أكيديعتاد معظم األطفال عليها أربعة أسابيع وبعد حوالي  هاتمديديتم بعد ذلك   االنفصال أوقات
 في االتصال بنا.

 نتمنى لك بداية موفقة!

       

:ميونخللتأقلم في معلومات لآلباء بناء  على نموذج  -مراحل التآلف في الرعاية النهارية لألطفال   

. قبل أن تبدأ4   

شعورك الغريزي صحيح وأنت توافق على أهم األسئلة  -قابلت أحد العاملين في الرعاية النهارية لألطفال وقررت ذلك •   

.وناقشت العملية مع عامل رعاية األطفال والتكيف أنت تعرف أهمية التعود•   

وتيرة التأقلم.سرعة ويحدد كل طفل •   

ربعة أسابيع للتأقلم.أل التخطيط•   
ا 14لمدة  ةالمستمر لمرافقةب موصا به هوبشكل أساسي ، لن يكون هناك فصل قبل اليوم السادس ، •  يوم   
يشعر طفلك بالراحة ويمكنه المشاركة في  لكيألطفال ل ربي النهاريمالألطفال / ل النهارية مربيةالالهدف من التأقلم هو إقامة عالقة ثقة مع • 

مع األطفال اآلخرين.اللعب   
 

. يبدأ اآلن2  

أنت ترافق طفلك ، فأنت "مالذ آمن له في الخلفية "•   
ا.•  في األيام القليلة األولى ، ستكون أنت وطفلك مع مقدم الرعاية النهارية لمدة ساعة إلى ساعتين يومي   

 

. مرحلة االستقرار دون االنفصال عن الوالدين3  

سيتم تمديد الوجود اليومي•   
باالهتمام بالطفل في وجودك )مثل التغذية والحفاضات( سيقوم مقدم الرعاية النهارية •  
ا إلى مقدم الرعاية النهارية للرد على إشارات الطفل• يترك الوالدان األمر اآلن دائم   
لألطفال النهاريةيساعد الوالدان فقط إذا لم يقبل الطفل مقدم الرعاية •  
 
 

محاوالت االنفصال. مرحلة االستقرار مع 1  

ا بعد نهاية أسبوع•  (إذا قبل الطفل مقدم الرعاية النهارية وأمكن للوالدين التراجع أكثر وأكثر ، تتم محاولة الفصل األول )ال يحدث أبد   
تطوير طقوس الوداع القصيرة•   
االنفصال لبضع دقائق مع الوداع حتى لو احتج الطفل. تبقون قريبين•   
دقيقة إذا لم يحتج الطفل أو كان باإلمكان تهدئته 03حد أقصى االنفصال األول ب•   
لم يهدأ الطفل ، تتم عودة األب أو األم•   
ال يقبل الطفل االنفصال أو غياب الوالدين لفترة أطول ، يجب االنتظار بضعة أيام فبل محاولة تجربة االنفصال عن الطفل مرة أخرى•   

ا إلى أي •  مدى ال يزال الطفل بحاجة إلى حضور األب أو األمراقب سلوك الطفل وقررا مع   
تزداد الفترة الزمنية التي يقضيها الطفل مع مقدم الرعاية النهارية للطفل يومي ا•   
ا عن طريق الهاتف خالل هذه الفترة األولية•  يجب التواصل مع الوالدين دائم   
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. المرحلة النهائية5  
ن في أي وقت إذا لم يتمكن الطفل من الهدوء واالستقرارال يزال من الممكن الوصول إلى الوالدي•   
يسمح له  -وإذا لزم األمر  -نام معه يكتمل ملف االستقرار و التأقلم عندما يقبل الطفل مقدم الرعاية النهارية كقاعدة آمنة ويلعب ويأكل وي• 

 بتهدئته
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:مساهمة الوالدين في تكلفة الرعاية النهارية. ٣  

إلى مكتب رعاية الشباب.   الشهرية رواتبخبار بالااليتم   .السنوي دخلكتعتمد مساهماتك األبوية في تكلفة الرعاية النهارية على إجمالي 

، فلن يتم تطبيق مساهمة الوالدين منخفضة التكلفة. حضانةدار مالحظة: إذا تم بالفعل رعاية أحد األخوة في مركز رعاية نهارية أو   

الوالدين في تكلفة الرعاية النهاية بحسب الدخل السنوي و ساعات الرعاية:الجدول أدناه يوضح حجم مساهمة   

ساعات الرعاية األسبوعية حتى                 الدخل سنوياً حتى

ساعة/ أسبوعياً ٥٢  
ساعات الرعاية األسبوعية أكثر 

ساعة/ أسبوعياً ٥٢ حتى ٥٢من   
كثر ساعات الرعاية األسبوعية أ

ساعة/ أسبوعياً  ٥٢من   

13.000 € 0,00 € 18,00 € 18,00 € 

25.000 € 24,00 € 70,00 € 87,00 € 

37.000 € 44,00 € 109,00 € 139,00 € 

49.000 € 73,00 € 150,00 € 198,00 € 

61.000 € 114,00 € 198,00 € 271,00 € 

73.000 € 150,00 € 240,00 € 336,00 € 

85.000 € 157,00 € 248,00 € 348,00 € 

97.000 € 164,00 € 257,00 € 362,00 € 

über 97.000 € 172,00 € 266,00 € 376,00 € 

 

ص إذا كان مكان الرعاية النهارية الخاص بطفلك مموال  من الحكومة )دفع رسوم شخص الرعاية النهارية من قبل المدينة( ، فقد ال يأخذ الشخ

: قد يطلب العاملون في 0301الذي يقوم برعاية األطفال أي مدفوعات إضافية منك. كان هناك استثناء منذ األول من كانون الثاني )يناير( 

الحضانة ما يصل إلى 03 يورو لكل طفل كبدل أضافي لرسوم الوجبة. ال يجوز أخذ بدل الوجبة إال لوجبات الرعاية اليومية ؛ وال ُيسمح 

 بمدفوعات إضافية للعروض التعليمية مثل برامج الموسيقى أو ما شابه ذلك.

إلضافي لبدل الوجبة ، والذي يمكنك أخذه في االعتبار لألغراض سيصدر لك مقدم الرعاية النهارية لألطفال ، عند الطلب ، إيصاال  بالدفع ا 

(. 9الضريبية كجزء من تكاليف رعاية األطفال )لمزيد من المعلومات ، راجع الصفحة   

أجل من  الذين يحق لهم الحصول على أموال من مركز العمل "جوب سنتر" لديهم خيار الحصول على دفعة إضافية لبدل الوجبة الوالدين

   (BUT)الثقافيةو التعليميةفي األنشطة  التي يتم تعويضها بالتناسب كجزء من حزمة التعليم والمشاركةو ألطفالعاية النهارية لالر

 "ا"كل األطفال يأكلون مع المستعصية باإلضافة إلى ذلك ، هناك إمكانية لآلباء المستحقين للحصول على التكاليف المتبقية من خالل صندوق
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ا من استحقاق الرعاية 11 ال تستند على بلدفع الوالدينمساهمة  كأجراء شهري ا ) قسطأ 10إلى بتم تقسيمها ، ألسباب التبسيط السنة في شهر 
كامل. حتساب مساهمة الوالدين لشهرأ، يتم  ساسيأبشكل  . (متكرر  

من مكتب رعاية الشباب  6-5-54التكاليف في اإلدارة األشخاص الذين يمكن االتصال بهم لألسئلة المتعلقة بمساهمات الوالدين في تقاسم 
:في إيسن هم  

Frau Börchers (Tel.: 88-51711), Frau Heidenreich (Tel.: 88-51320), Frau Speh و Frau Steinbach 
 .Frau Ulrich (Tel.: 88-51315) و Frau Torres (Tel.:88-51308) ,(51326-88:.يمكن التواصل مع كلهما على)

 

 

 

 

 

 

/ أوقات التحضير والمتابعة:تربوية. أوقات التبادل/ الشراكة ال٤  

، جلب أو استالم األطفالأن يقدموا لك محادثات )على سبيل المثال عند عند الحاجة خارج ساعات الرعاية، يمكن لموظفي رعاية األطفال 
هذه المواعيد من قبل مدينة إيسن تكاليف محادثة شخصية بدون أطفال خارج ساعات الرعاية( أو التحضير للرعاية )مثل الوثائق(.  يتم دفع 

:لما يليوفق ا   

,     في األسبوع1.0ساعة  أيام من الرعاية 0لمدة تصل إلى  •       

أعتبارا من اليوم الرابع للرعاية  تصبح ساعتين باألسبوع •       

إلى أوقات الرعاية المتفق عليها. وتضاف  

هذه ليست أوقات رعاية وال يمكن استخدامها على هذا النحو.   
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. معلومات حول االعتبارات الضريبية لتكاليف رعاية األطفال:٥  

ا من فترة التقييم لعام  االعتبار: عين كاليف خدمات رعاية األطفال التالية في، يمكن أخذ ت 0332اعتبار   

الرعاية النهارية وفي مراكز الرعاية اليومية مقدميوضع األطفال في مراكز الرعاية النهارية ، ودور األطفال ، مع •   

ن وممرضات األطفالييتوظيف المربيات ، المرب•   

توظيف المساعدة المنزلية ، وكذلك رعاية الطفل•   

 اإلشراف على الطفل أثناء أداء واجباته المدرسية في المدرسة • 

ا من عام   هذا ال يؤدي إلى أي تغييرات قانونية جوهرية.  .9، تم تنظيم خصم تكاليف رعاية الطفل في المادة  0339اعتبار 

:المصاريف  

 تسديد التكاليفلع ، مزايا عينية أخرى( باإلضافة إلى نفقات خدمات رعاية الطفل هي مصاريف مالية أو ذات قيمة نقدية )شقة ، طعام ، س 
 لمقدم الرعاية )نفقات السفر( ، إذا كانت الخدمات مدرجة بالتفصيل في الفاتورة أو في العقد.

تقويمية.سنة لكل يورو لكل طفل و 4333يمكن تعويض تكاليف رعاية األطفال بما يصل إلى ثلثي التكاليف المتكبدة ، ولكن بحد أقصى    

 

:أمثلة  

يورو  4333يورو ، ولكن يمكن خصم  0333، أي ثلثينال يمكن احتساب  يورو لطفل ، 10333إذا تم تكبد تكاليف رعاية األطفال بقيمة  

 فقط كحد أقصى.

يورو. 0333أي يمكن خصم  -ثلثين يورو ولكن فقط 4333يورو لطفل ، فلن يتم دفع  4033إذا تم تكبد تكاليف رعاية أطفال بقيمة    

ا تعويض تكاليف رعاية األطفال بحد أقصى   ا ، يمكن أيض  يورو لكل طفل في السنة  4333في حالة الوالدين المنفصلين أو المنفصلين مؤقت 

لمصاريف الذي دفعها.  إذا دفع كال الوالدين ا دالتقويمية.  من حيث المبدأ ، يجب أن تؤخذ في االعتبار تكاليف رعاية الطفل الخاصة بالوال

يورو ، ما لم يطلب الوالدان بشكل متبادل قسمة مختلفة. 0333المقابلة ، فيجب أن تؤخذ في االعتبار فقط لكل من الوالدين بحد أقصى   

:الدليل  

حساب  ل الىاو التحوي بالدفع دليل–وفي حالة المزايا النقدية باإلضافة إلى ذلك  -يجب إثبات نفقات رعاية األطفال من خالل تقديم فاتورة  
 مقدم الخدمة.

 

 

. التفويض أو البديل:٦  

 يحق لك الحصول على بديل إذا ...

ا•  كان مقدم الرعاية النهارية لطفلك مريض   

إذا لم يتم االتفاق على إجازة شخص الرعاية النهارية مع إجازتك )فقط مع االثباتات المناسبة من رب العمل(•  

النهارية لطفلك في دورة تدريبية )فقط بإثباتات مناسبة من رب العمل(.عندما يشارك مقدم الرعاية •   
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هي أن تقوم كوالد باالتصال على الفور  أليجاد بديل مفوض او شخص ينوب عن المربي في الرعاية النهارية لالطفالالخطوة األولى نحو 

 .02047211120 رقم الهاتف:،  .VAMV NRW e.Vبالفريق االستشاري المتخصص من 

 :ل وللتوكيلهناك طرق مختلفة للتمثي

ا إلى  33.03من الساعة ) Kleiststrasseفي  Glückspilz "مركزنا البديل للرعاية النهارية "•  ( 12.03صباح   مساء 

 ,مساحة خالية مع شخص معروف للرعاية النهارية لألطفال في منطقتك• 

 .يأتي شخص بديل إلى دار الرعاية النهارية الكبيرة• 

، حيث يحتاج  تأمين بديل األستبدال أو زمنية كافية لحالة لفترةفي معظم الحاالت ، يمكننا ترتيب بديل في وقت قصير. يرجى التخطيط  

 . التأقلمطفلك إلى قدر معين من 

 ، من األفضل رعاية األطفال المرضى في المنزل.  ممثل عن مربي/ة الرعاية النهارية لألطفال تأمين من حيث المبدأ ، حتى في حالة 

 للطفل. اوالدينك مالتي حدثت أي تكاليف إضافية بالنسبة لك الرعاية النهارية لألطفال /ةتأمين ممثل عن مربي حاالت ال تترتب على جميع 

 

. كيف ستسير األمور من هنا وصاعدا ؟٧  
 

عاية بموجب القانون الخاص بينك وبين دار الرعاية النهارية لألطفال. قامت مدينة إيسن ، فسيتم االتفاق على عقد ر اناجح   طوستإذا كان ال
والذي يمكنك االطالع عليه من خالل الرابط التالي:بصياغة نموذج عقد لهذا ،   

 

https://kinderbetreuung-in-essen.de/fileadmin/user_upload/lv_nrw_kinderbetreuung/ 
Dokumente/Formulare/NEU_2019/19_08_29_Mustervertrag_KTP_bf.pdf 
(www.kinderbetreuung-in-essen.de / Service / Formulare) 

 

 
الطرفين المتعاقدين في موعد ال يتجاوز يوم العمل الثالث يمكن إنهاء عقد الرعاية من قبل  التالية: العقود  مهلة أنهاء على يتم االتفاقهناك 

.ياقابة المختصة بإنهاء العقد كتابشريك العقد والن وأعالم في نهاية الشهر التقويمي. يجب إخطار  

 

.ورقة معلومات للمختص بدار الحضانة٨ :   

 يرجى ملء ورقة المعلومات هذه لمقدم رعاية األطفال الخاص بك.

_______________________________________________________________اسم الطفل:   

 تاريخ الميالد: __________________________________________________________________

  

 

 

http://www.kinderbetreuung-in-essen.de/
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 الصحة

ال إذا كانت اإلجابة بنعم ، أي منها □ نعم □ هل يعاني طفلك من أي حساسية؟  

 ________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 منها ال إذا كانت اإلجابة بنعم ، أي□ نعم □ هل أنت عرضة لبعض األمراض؟  

______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

ال إذا كانت اإلجابة بنعم ، أي منها □ نعم □ هل يعاني طفلك من مرض مزمن؟  

______________________________________________________________ ____________

______________________________________________________________________________ 

ال□ نعم □ هل يتعين على طفلك تناول األدوية بانتظام؟    

: يجب توفير وصفة طبية وتفويض من ولي األمر!ما يلي إذا كانت اإلجابة بنعم ، يرجى تذكر   

ال□ نعم □ لفحص؟  هل تم استخدام جميع مواعيد ا  

 

 عادات األكل

 ما هي األطعمة المفضلة لطفلك؟  __________________________________________

 ما الذي ال يحب طفلك أن يأكله؟  _____________________________________________________

__________________ما الذي ال يسمح لطفلك بتناوله؟  ___________________________________  

__________________________________________؟   هي أوقات الطعام الحالية لطفلكما   

 هل يستطيع طفلك تناول الحلويات؟  ___________________________________________________

 

 عادات النوم

__________________________________________نعم ، □ ال □ ؟  محببة للنومهل لطفلك لعبة   

نعم□ ال □ حتاج إلى مصاصة للنوم؟  يهل   

نعم□ ال □ هل لطفلك وقت محدد للنوم؟    

السرير؟  _______________________________________ أم كيس النوم ، فيكيف ينام طفلك ،   

نعم ، __________________________________ □ ال □ هل هناك طقوس معينة لطفلك؟  

 ______________________________________________________________________________ 
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اليوميةالحياة  في  

 هل لدى طفلك لعبة / لعبة مفضلة؟  _____________________________________

الداخل ، الخارج( ______________________________________________  فيب؟  )ب اللعيحأين   

نعم □ ال □ ل لدى طفلك خبرة في التواجد مع أطفال آخرين؟  ه

 ______________________________________________________________________________

كانت اإلجابة بنعم ، ما هي المدة / أي برنامج؟  نعم إذا □ ال □ هل يمكن لطفلك مشاهدة التلفزيون؟  

_______________________________________________ 

؟  _________________________________________________حاليا ما الذي قد يخاف طفلك منه  

_طفلك؟  _________________________________________________________ تواسي/تسليكيف   

تواليتمن الحفاض إلى ال  

ما هي الرغبات واألفكار التي لديك حتى يجف طفلك؟  

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ا:  ما المهم أيض 
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. حماية البيانات: ٩  

  الشخص المسؤول 

عالةوحيدي األ رابطة اآلباء واألمهات  

وستفاليا  -الرابطة اإلقليمية لشمال الراين  ( VAMV NRW e.V.) Rellinghauser Str. 

18, 45128 Essen 
Tel.: 0201- 82774-70; 

E-Mail: info@vamv-nrw.de 
 ER SECURE GmbH مسؤول حماية البيانات

In der Knackenau 4, 82031 Grünwald 
E-Mail: datenschutz@vamv-nrw.de 

 أغراض معالجة البيانات هي: أغراض معالجة البيانات
 

المشورة والوساطة والدعم في سياق الرعاية النهارية لألطفال·   

 

طلب دفع الرسوم لموظف الرعاية النهارية لألطفال·   

 

طلب للحصول على تمويل مكان لرعاية األطفال في مدينة إيسن·   

 

وما إلى ذلك. والمراجعات المتعلقة بإصدار تصاريح الرعاية اإلجراءات .  
 

 Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c) und e) DSGVO in Verbindung mit القانونية األساسية والقواعداألسس 

 §§ 22, 23, 24 SGB VIII 

 § 43 SGB VIII 

 §§ 1-4, 8-10, 13, 17, 23 KiBiz 

وقانون  SGB VIIIوفق ا للقانون االجتماعي الثامن لمنح الدعم في دور الرعاية النهارية لألطفال عدم تقديمهاااللتزام بتقديم البيانات وعواقب 
عاية النهارية في الر من الضروري أن يقوم المستشارون المتخصصون، ( (KiBizتعليم الطفل

والتي ،  .VAMV NRW e.V) ") واألباء وحيدي األعالةبجمعية "جمعية األمهات طفال لأل
 تعاون لمدينة إيسن بجمع واستخدام البيانات الشخصية. مال تكون الشريك

 المتعلقة بهايعني أنه ال يمكن منح دعم الرعاية النهارية للطفل والخدمات  هذه البياناتعدم توفير

(§§ 60 f SGB I). 

 .VAMV NRW e.Vباإلضافة إلى معالجة البيانات من قبل مستشاري الرعاية النهارية لجمعية  متلقي البيانات

 يتم نقل البيانات لألغراض التالية:، 
 
 :لبياناتل الداخلي التبادل 

 
 المشورة والوساطة والدعم في سياق الرعاية النهارية لألطفال·  

 

 معلومات
 (DSGVO)من الالئحة العامة لحماية البيانات في االتحاد األوروبي  13وفق ا للمادة 

 للشخص المعنييالبيانات الشخصية  أو أستقصاء عند جمع
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 التفويض او التبديلدفع الرسوم في حالة ·  
 

 :التبادل الخارجي للبيانات
 
 الرعاية النهارية لألطفالمقدم طلب دفع الرسوم ل·  

 
 طلب للحصول على تمويل مكان لرعاية األطفال في مدينة إيسن·  

 
 اإلجراءات المتعلقة بإصدار تصاريح الرعاية والمراجعات وما إلى ذلك. 

جمعها من موظف الرعاية النهارية لألطفال وإتالفها بعد انتهاء سيتم حذف البيانات التي تم  مدة التخزين وفترات الحفظ
 نشاط الرعاية.

 
سيتم حذف البيانات التي تم جمعها من األطفال وأولياء أمورهم وإتالفها بعد عام واحد من  

 انتهاء الرعاية.

  DSGVO 21 – 15للمواد  يتمتع األشخاص المتأثرون بمعالجة البيانات بالحقوق التالية وفق ا حقوق الشخص المعني 
 بلحقوق التالية:

 
 الحق في الحصول على معلومات حول البيانات الشخصية المعالجة ، 

 
 الحق في تصحيح البيانات غير الصحيحة ، 

 
 الحق في محو أو تقييد معالجة البيانات ، 

 
 الحق في االعتراض على معالجة البيانات بسبب ظروف خاصة ، 

 
 الحق في نقل البيانات ، 

 
 الحق في تقديم شكوى للجهة الرقابية في حالة انتهاك حماية البيانات. 

 -Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein المسؤولة اإلشرافيةاو الدائرة  السلطة
Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf 
Tel.: 0211-38424-0 
Fax: 0211-38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
Internet: www.ldi.nrw.de 
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