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فرزندان ما، آینده ما  چرا كودكان باید به مهد كودک بروند

(KiTa) فرزندان ما به مهد كودک میروند
یادگیرى، سرگرمی، بهبود و پیشرفت

هدف شبكه والدین مهاجردر نیدرزاكسن پیشرفت امكانات تحصیلی وتربیتی
فرزندان مهاجران میباشد. والدین در این امر نقش بسیار مهمی دارند. سعی

 ما براین است كه به والدین مهاجر كمك كنیم تا آنها بتوانند ضمن استفاده 
ازاطالعات و معلومات خودشان، در پیشرفت تحصیلی فرزندانشان فعاالنه

  سهیم باشند.  

  این شبكه سازمانها، جمعیت ها، سایر شبكه هاى فرهنگی مهاجران وهمچنین 
  سایرجمعیت هاى حمایت از والدین را با یكدیگر ارتباط داده ودر هماهنگی   

 خواسته هاى والدین مهاجراز طریق نه شبكه اش در نیدرزاكسن سعی میكند   
 كه آنها بتوانند مسایل خودرا با صداى هرچه رساتربه اولیاى مربوطه 

  درسطح محلی و استانی برسانند. 

براى اطالعات بیشتر در باره شبكه والدین مهاجروشبكه هاى
 محلی آن به سایت آن رجوع شود:

www.men-nds.de

مدت زمانی كه كودكان در مهد كودک هستند، در پیشرفت و آموزش انها
بسیار مهم و تاثیر گذار است چه والدین شاغل باشند و یا نه.

پنج دلیل مهم كه نشان میدهد حضور كودک در مهد كودک مفید است:

1. یادگیرى در حین سرگرمی و بازى: بچه ها طبعتا كنجكاو هستند
 و مهد كودک همه روزه امكانات بسیار به بچه ها میدهد از قبیل نقاشی، كار

دستی، موسیقی، فعالیت هاى بدنی و سازندگی، آواز خواندن و غیره. این
فعالیت ها بچه هارا شاد كرده وبه پیشرفت فكرى و بدنی آنها كمك میكند.

2. ارتباط با انسانها: وقتی كودكان بایكدیگر بازى و همكارى می كنند
 در حین ارتباط باهم یاد میگیرند كه با دیگر انسان ها چگونه رفتار كرده و
كنار بیایند. همین احترام و همكارى در مهد كودک باعث می شود كه بچه
ها در خانواده نیز این یادگیرى را نشان دهند و در امورى مانند چیدن میز

و جمع كردن آن مشاركت داشته باشند.

3. آمادگی براى دبستان: بچه ها در مهد كودک مسایلی یاد میگیرند
كه براى آینده آنها در دبستان بسیار مهم و ضرورى است. هرچند خواندن و

نوشتن یاد نمی گیرند اما می آموزند كه چگونه از قدرت تمركز خود استفاده  
كنند و همین طور به قوانین جمعی و گروهی احترام بگذارند. ضمن اینكه 

استفاده از قلم و كاغذ كه زمینه یادگیرى آنها در مدرسه است را نیزمی 
 آموزند. به همین دلیل هر كودكی الزم است كه حد اقل ازسن پنج سالگی  

به مهد كودک برود.

4. یاد گیرى زبان آلمانی: بچه ها در مهد كودک با مربیان مهد و
كودكان به زبان آلمانی صحبت می كنند. آموزگاران نیز با آنها تمرین آواز 

 كرده و برایشان كتاب میخوانند. به همین دلیل بچه ها زبان آلمانی را زود تر
یاد گرفته و به آن مسلط میشوند. كودكانی كه درسن مهد كودک هستند می

توانند همزمان چندین زبان مختلف را باهم یاد بگیرند و صحبت كنند.
برهمین اساس بهتر است كه آنها در مهد كودک آلمانی و درخانه زبان مادرى

را بشنوند و صحبت كنند این مسئله می تواند كمك بزرگی به پیشرفت 
 فرهنگی و آموزشی آنان داشته باشد.

5. وقت كافی براى والدین: زمانی كه كودكان در مهد كودک به سر
می برند والدین وقت كافی دارند تا به كارهاى دیگر ازقبیل خرید، كار

 منزل، یاكارهاى خارج از منزل رسیدگی كرده و همچنین زمان كافی دارند
تا خود نیز زبان آلمانی را یاد گرفته و بتوانند شغل مناسبی پیداكنند.

ضمن اینكه مهد كودک براى والدین بچه ها هم فرصت مناسبی است تا با
آموزگاران ودیگر والدین آشنا شده و با آنها صحبت كنند كه این امر خود

باعث بهبود زبان آلمانی شان میشود.

4. Auflage

8.500 Exemplare



?

?

?

از كجا می توان فرم ثبت
 نام دریافت كرد؟

پس از انجام ثبت نام فرم را باید
 به چه قسمتی تحویل داد؟

ساعات نگهدارى از بچه ها در
 مهد كودک چگونه است؟ 

چه زمانی میتوانیم از مهد كودک
 بازدید نمایم؟

آیا فرزند مان باید همراه خود صبحانه
 داشته باشد؟

?

آیا انجمن والدین و كودكان وجود دارد تا
ازاین طریق بتوانیم بامهد كودک بهتر

 آشنا شویم؟

!

(KiTa) كیتا به چه نوع تشكلی گفته میشود؟

كیتا تشكلی است براى نگهدارى از كودكان كه دو بخش دارد:
 (Kinderkrippe) كیندركریپه مهد كودكی است كه مخصوص 

كودكان یك ساله تا سه سال است.
 (Kindergarten) وكیندرگارتن مهد كودكی است براى كودكان

 سه تا شش ساله.

سن قانونی براى رفتن كودكان به مهد كودک چه زمانی می باشد؟
پس از پایان یك سالگی همه كودكان از نظر قانونی حق دارند در مهد كودک

نام نویسی شده و نگهدارى شوند. 

از چه راهی میتوانیم مهد كودک مناسب پیداكنیم؟
در نزدیكی محلی كه زندگی می كنید جستجو كرده و سپس با پرس جو از

افراد فامیل، همسایه، دوستان و همینطور جستجو در اینترنت می توانید مهد
 كودک مورد نظر خود را پیدا كنید. چنانچه مهد كودک در نزدیكی محل زندگی
شما وجود نداشت، می توانید از اداره كودكان و نوجوانان همان منطقه كمك و

راهنمایی بگیرید.

نحوه ثبت نام كودكان در مهد كودک چگونه است؟
شما می توانید یا در سایت اینترنت و یا مستقیما به مهد كودک مورد نظر خود
مراجعه كرده و پس از پرس جو در مورد شرایط ثبت نام، فرزند خود را نام
نویسی كنید. سعی نمایید خیلی زود تر از زمان مقرر، یعنی حتی االمكان بین

سه ماه تا یكسال قبل ازاینكه فرزندتان به سن مهد كودک برسد اورا نام نویسی
 كنید.

همچنین می توانید همزمان در چندین مهد كودک مختلف فرزند خود را
ثبت نام كرده تا بدین ترتیب براى پیداكردن مناسب ترین مهد كودک از
   شانس بیشترى برخوردار باشید. در این صورت به محض امادگی مهد
  كودک براى پذیرش فرزند تان، با شما بصورت تلفنی تماس گرفته و یا

 بصورت كتبی با شما اطالع داده خواهد شد.

ایا این امكان وجود دارد كه بتوانیم قبل از ثبت نام فرزند مان محیط مهد كودک
 را از نزدیك ببینم؟

بله، شما میتوانید با هماهنگی قبلی، با  مربیان و محیط مهد كودک از نزدیك
آشنا شوید.

 به این نكات هم توجه كنید:

ساعات نگهدارى ازكودكان به چه صورت است؟
ساعات نگهدارى از فرزند شما بستگی به نوع مهد كودک، تعداد بچه ها و مكان

آن دارد. بعضی از كودكان تمام روز نگهدارى میشوند و بعضی ها فقط در نوبت
صبح و یا نوبت عصر.

آیا در مهد كودک به فرزندمان غذا میدهند؟
در اغلب مهد كودک ها زمان معینی براى صرف صبحانه و ناهار وجود دارد

 اما بهتر است قبال ازمسًولین مهد كودک سوآل شود كه وقت صبحانه و ناهار به
چه صورت است و آیا فرزندتان می تواند صبحانه همراه داشته و یا درانجا

صرف نماید؟ درضمن در اغلب مهد كودک ها از دادن گوشت خوک به بچه ها 
خود دارى می كنند.

آیا مهد كودک شهریه دارد؟
مهد كودک براى كودكان سه ساله تا شروع دبستان رایگان می باشد. مدت زمان
نگهدارى از كودكان هر روز ٨ساعت در روز پنج روز در هفته هست. مخارج

غذا براى كودكان بستگی به در آمد والدین دارد.

چگونه با مهد كودک همكارى كنیم؟
درسیستم آموزشی آلمان به همكارى والدین با مسؤلین امورتربیتی اهمیت داده
میشود. براى پیشرفت بیشتر و بهتر فرزندان والدین باید حضورفعال داشته و

 درهمه زمینه ها با مهد كودک همكارى نمایند. به همین دلیل همكارى والدین با
اولیا مهد كودک نكته اى بسیار مهم و حایز اهمیت در امور تربیت و پیشرفت

فرزندان است. نكات مهم و ضرورى براى ارتباط بهتر با مهد كودک:

- هر چندگاه یكبار با مربیان مهد كودک مالقات كرده و از چگونگی پیشرفت
فرزند تان اطالع حاصل نمایید.

 - در جلسات و گردهمایی هاى والدین شركت فعاالنه داشته باشید.
- در جشن ها و جلسات كار دستی كه براى والدین تشكیل میشود، شركت فعال

  داشته باشید.

مهد كودک ها باهم متفاوت اند ,از این رو به این نكته ها و
 سوال ها توجه بیشترى نمایید.


