
 

 

ألمانيا في النهارية الرعاية مراكز مقابلة توضيحية حول إلى دعوة  

 

أعزائي ____________________                          

   عائلة

 يمكن هنا(. كيتا) النهارية الرعاية مركز فيمن عمره  األولى السنة منلدخول ا ألمانيا في طفل لكل يسمح

 األطفال مع جنب إلى جنبا نموألو للمدرسة واالستعداد األلمانية، اللغة وتعلم صدقاء،أ على العثور لطفلك

.اآلخرين  

مناقشته؟ ماذا سيتم  

هناك. اليومية الحياة تبدو وكيف( كيتا) النهارية الرعاية مركزهية مان الحديث معكم عن ويكسألمقابلة  في  

؟ ألمقابلةأين سيكون مكان   

 خاائية أواأل مع موعد ترتيب سيتم مبكر، وقت فيعندكم في منزلكم. قبل ذلك وألمقابلة كون تس

 تعليميلا خاائيألاألخاائية أو ا كميأتي سوف في يوم الموعد هذا. المسؤول االجتماعي األخاائي

. ممنزلك إلى أو مترجمة ومترجم  

مسار أللقاء؟كيف سيكون   

 أو ألمترجمة مترجمبوجود ألو التعليم أخاائي مع ساعة لمدة تقريبا محادثة سنعقد المقرر، الموعد في •

م.منزلك في  

أليومية األطفال رياض حياة عن معلومات ونتتلق سوف •  

ال يشترط عليك أن تتهيأ مسبقا •  

األطفال رعايةجميع أالسئلة حول  طرحتم بامكانكم نأبكل سرور  •  

 

 إلى هاميقدتإستمارة ألدعوة هذه و ملءيرجى  ، هذه ألمقابلة ألتوضيحية على الحاول في ترغب كنت إذا

موعد مقترح عليك لهذا اللقاء.  ذلك بعد تتلقى سوف. جتماعيألا خاائيألأ أألخاائية أو  

االحترام فائق بقبول تفضلوا  
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 إستمارة التسجيل للحصول على المقابلة التوضيحية بخصوص ألمعلومات عن مراكز الرعاية النهارية

 

_________________________________   إسم أألم و إسم ألعائلة: 

_________________________________   إسم أألب و إسم ألعائلة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألبلد أألصلي:    ______________________________________________  

______________________________________________            أللغة :  

 

Adresse  ألعنوان 

Straße, Hausnummer  اسم الشارع ورقم الدار :   

___________________________________ 

Postleitzahl, Ort المدينة البريدي، الرمز  :            

___________________________________ 

X  عالمة وضع يرجى  

كال          نعم                  نهارية؟ رعاية مركز مع تجربة لديك هل  

 

في الموعد المتفق  منزلنا إلى و المترجمة أن يأتونأالمترجم  و تعليميال األخاائياألخاائية أو أن  على أوافق

          .عليه

المقابلة حتاج له ت ما بقدر أطفالي، أو طفلي وبيانات الشخاية بياناتي وإرسال وإعداد تخزين على أوافق  

  ه.هذ التوضيحية

 

       ______________________ المكان ______________________   توقيع الوالدين      

   والتاريخ

 تاريخ والدة أالطفال
 أالسم و إسم ألعائلة لالطفال 

سنوات 6إلى عمر  0من عمر   
 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  


