
 التـواصـل:  
 مدينة سـالتسـغيتـر 

 دائرة خدمات رعاية شؤون األطفال واليافعين واألسرة 

 يِنـس نوي باور

  11-9شارع يواخيم كامب 

 سالتسغيتـر 38226

  05341/    839-4575هاتف: 

  jens.neubauer@stadt.salzgitter.deالبريد اإللكتروني: 

 لصـور: كريستـينــا لوشنـر   ا
                            2020اإلصدار: تشرين الثاني / نوفمبر 

 النـاشـر:
مدينة سـالتسـغيتـر، دائرة خدمات رعاية شؤون األطفال 

 واليافعين واألسرة.

دخول االتحادي "مكتب التنسيق والشبكات في البرنامج   

Kita Einstieg“ )الرعاية النهارية(   الحضانة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 إلى من تتوجه حلقات اللعب وبمن تهتـم؟

 
ً بعد  حلقـة اللعب هي لكل األطفال الذين لم يجدوا مكانا

 للرعاية النهارية. 
ويمكن أن تتم رعاية هؤالء األطفال بشكل مؤقت وحلقات 

اللعب هذه ترعى األطفال من سن السنتين إلى الستة 

 أعوام.  

اآلباء في ظروف وتهدف هذه الحلقات إلى مساعدة 

اللجوء التي يعيشون فيها وكذلك إلى مساعدة العائالت 

                           التي تعاني من ظروف حياتية خاصة.

 

 

 ما هي حلـقــة اللعـب؟

ً إلى مركز  تساعد حلقة  اللعب على تسهيل الدخول الحقا

 الرعاية النهارية لألطفال. 

إلى القواعد واألنظمة ويتعرف األطفال في هذه الحلقـات 

 والبنى.                                                                   

 

 األهداف التربوية لحلقـة اللعب:                                    

 التحضير للدخول إلى مركز الرعاية النهارية      أو   -

 المدارس االبتدائية الحقاً .
 األطفال على العمليات والعروض التعليمية.يتعرف  -

يشجع السلوك التربوي للعاملين/العامالت األطفال على  -

 استخدام اللغة. 

يتعلم األطفال كيف يؤدون الحركات الجسدية وكيف يفكرون  -

 وكيف يراعون مشاعر اآلخرين.

من المهم في حلقـة اللعب أن يحافظ العاملون / العامالت،  -

               على تواصل جيد مع آباء األطفال الذين يرعونهم.  

 

Spielgruppen für Eltern und Kinder 

ebeveyn ve çocuklar için oyun 

grupları  

playgroups for children and parents 

 

األمور أولياء و األطفال لعب حلقات  

 

 

SALZGITTER 

mailto:jens.neubauer@stadt.salzgitter.de


أيـن يمكنني العثـور عل أقرب حلقـة 

 لعــب؟                                    
 

SALZGITTER 

 كـم مـرةً تُعقـد حلقـات اللعـب؟
 

وتتم خالل ثالثة أيام، يمكن لألطفال المشاركة في هذه الحلقات 

                           في كل مرة لمدة ثالث ساعـات  رعايتهم

 

 

               ما هـي تكاليـف هذه الحلقـات؟  

 المشاركة في هذه الحلقات مجانية مبدئياً، لكن يمكن أن

 تدفعوا القليل من المال من أجل تأمين الطعام،

 وسيعلمكم المسؤولون عن هذه الحلقـات بتفاصيل هذا

 الموضوع.   

 
 

 كيـف أسجـل طفـلــي؟
 

 السيد ِينـس نوي باوريرجى التواصل مع 
 ، كما يمكنكم839/05341-4575رقم الهاتف: 

 مراسلته على البريد اإللكتروني: 

E-Mail:  
jens.neubauer@stadt.salzgitter.de 

. 

 وستتلقون بعد ذلك تفاصيل االتصال بحلقات اللعب.

 

 

                           ليبنشتيدت                                                                  

 حلقة لعب القديس هيدفيغ 

 سالتسغيتــر  38226،  3شارع سالدرشه 

 

 حلقة لعب القديسة إليزابيت

 سالتـسغيتـر 38226،  4شارع بالتـن 

 

 Ü24حلقة لعـب 

 سالتـسغيتـر  38226، 9نوير مولنفيغ 

 

 حلقة لعـب القديـس أندريـاس

                                                        سالتـسغيتـر  38226، 14أن در شيـْلِكه  

 

 فريدنـبـرغ 

 حلقة لعب شارع غورِدلر

 سالتـسغيتـر 38228،  41شارع غورِدلر 

 

  AWiSTAحلقة لعب 
 سالتـسغيتـر 38228، 4كورت شوماخر رينغ 

 

 حلقة لعب كنيسة السالم )فريدنس كيرِخه(

                                                  سالتـسغيتـر 38228،  7-5هانس بوكلر رينغ 

 

 سـالتسـغيتـربـاد 

 

 تْـِرف )متقى هرتـا( –حلقة لعـب  ِهـرتـا 

 سـالتسـغيتـر  38259،  8شـارع ِهـرتـا 

 

 حلقة لعب كونتـر بوند 

 سـالتسـغيتـر  38259آ،  5سـاحـة مارتين لـوتـر 

 

 حلقة لعب كريـست كونيغ

                                                      سـالتسـغيتـر  38259،  5فيلهلم بوش فيغ 

 

 مـا هـو البـرنـامـج االتـحــادي 

 " ؟Kita-Einstieg"دخــول الحضـانــة 
 

 

-Kitaمن خالل البرنامج االتحادي "دخول الحضانة 
Einstieg:"  بناء الجسور للتعليم المبكر، ترّوج الوزارة

االتحادية لألسرة وكبار السن والنساء والشباب، لعروض 

ميّسرة تحضر وتدعم الوصول إلى الرعاية النهارية 

 وتزيل العقبات من طريقها. 

 

وهذه العروض موجهة بشكل خاص إلى العائالت التي لم 

يتم الوصول إليها بشكل كاٍف حتى اآلن من قبل برنامج 

 الرعاية النهارية. 

تتقاضى األماكن التي تم تشجيعها من أجل ذلك، مبلغاً 

ً مقداره  وحتى  2017يورو منذ عام  150,000سنويا

2022. 
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