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)بوابــــــــــــــة ريـــــــاض األطفـــــال في 
دورتمونـــــد(

التسجيل مريــــح عبر اإلنترنت!

تجد األسئلة الشائعة والتوجيهات في: التسجيل عبر اإلنترنت من خالل:

)مدينة دورتموند – مديرية الشباب
قسم اإلدماج التربوي وتعليم األطفال( 

الناشر: Stadt Dortmund, Jugendamt )مدينة دورتموند، مديرية الشباب(
Jan Schröder ,)املسؤولة( Dr. Annette Frenzke-Kulbach :التحرير

Dortmund-Agentur, Online-Redaktion :التصميم
 Dortmund-Agentur – 12/2022 :خطة التواصل والتعبير والطباعة

نحن نستخدم فقط الورق املعتمد من FSC / PEFC وكذلك املواد الكيميائية 
للطباعة الخالية من الكحول وأحبار طباعة تعتمد على الزيت النباتي.
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هل تحتاج ملكان في روضة أطفال أو لدى متكفل رعاية نهارية 
لطفلك؟

 
سجل رغبتك عبر بوابة الخدمة:  

kita-portal.dortmund.de

املزايا:
• 	تسجيل مريح عبر االنترنت

• 	من أي مكان
• 	في أي وقت

• 	التعرف على مواصفات رياض األطفال

أما إذا سبق أن سجلت طفلك بالفعل في مؤسسة أو عدة 
مؤسسات رعاية أطفال أو لدى متكفل للرعاية، فال يلزم إجراء 

تسجيل إضافي عبر اإلنترنت.

من الذي يقرر بشأن تخصيص أماكن 
لألطفال؟

يقرر مالكو رياض األطفال أو متكفلو الرعاية النهارية بشأن 
التحاق األطفال.

وتتم املوافقة على أماكن رياض األطفال على أقرب تقدير في 
األسبوع الثامن التقويمي من كل سنة لسنة الحضانة املقبلة.

أما املوافقة على أماكن الرعاية النهارية فمتاح طوال السنة.

إذا كانت لديكم أية أسئلة سيسر مكتب 
التنسيق

ان يساعدكم
• أن�شئ حساب للمستخدم.

• أدخل بياناتك الشخصية. 

• اختر املؤسسة أو املؤسسات املناسبة بمساعدة الخريطة 
  العامة ومواصفات رياض األطفال.

• اختر ما يصل إلى ستة رياض أطفال وما يصل إلى ستة 
  جهات رعاية نهارية.

• اتبع الخطوات إلكمال األمر وفًقا إلرشادات البرنامج

يرجى التحقق بعناية وانتظام من حصول تحديثات للبيانات 
الخاصة بك.

• تفضل بزيارة موقع

لتسجيل طفلك عبر موقع                       

وهكذا يجري األمر: 

تحتاج إلى: 
•  اتصال باإلنترنت

•  عنوان بريد إلكتروني خاص بك

kita-portal.dortmund.de

kita-portal.dortmund.de

  الهاتف  66 36 50-1 (0231)
   kinderbetreuung@dortmund.de

KOORDINIERUNGSSTELLE

امسح هنا


