
 خوش آمدید WillkommensKITAs Sachsenبھ 
 

 این درباره چیست؟
 
 
 

ھای مختلفی مواجھ ھستند و بھ پشتیبانی عملی نیاز دارند: چگونھ ما تنوع فرھنگی و مراکز مراقبت روزانھ کودکان با چالش 
کند تا در زندگی روزانھ یک مرکز شرکت کنند؟ و چگونھ ما بھ بھترین کنیم؟ چھ چیز والدین را ترغیب میاجتماعی را مدیریت می

) بھ DKJS، بنیاد کودکان و جوانان آلمان (WillkommensKITAsکنیم؟ با برنامھ کان حمایت مینحو از توسعھ زبان آموزی کود
 کند.ھا و مراکز مراقبت روزانھ در ساکسونی پشتیبانی میھای فردی شما، از مھدکودکمنظور یافتن پاسخ پرسش

 
 

 یک مھدکودک برای ھمھ
 

و احساس راحتی در مرکز مراقبت روزانھ احساس خوبی داشتھ باشند ای آنھا ھتمام کودکان و خانوادهکند تا این برنامھ کمک می
ھا و نقاط قوت شخصی خود بھ زندگی روزانھ در و با ایده مشارکت استیابند کھ ھدف آنھا درمی را تجربھ کنند و شناختھ شوند.

 مفیدو در عین حال  تنوع فرھنگی طبیعیشوند کھ کنند. تمام کودکان، والدین و متخصصان آموزشی متوجھ میاین مرکز کمک می
 است.

 
 

 کنند؟ھا چھ پشتیبانی دریافت میمھدکودک 
 

ای دریافت در شبکھ پشتیبانی حرفھ تبادل عملی وھای مبتنی بر نیازھا ورهمحافظ مرکز در محل، دھای مھدکودک از یک تیم 
ھای برای مثال با شھرداران و افراد مسئول جوامع، مدیران خانھ –کنند. با کمک این برنامھ، مرکز ھمراه با شرکای محلی می

 کند.یایجاد م شبکھ پشتیبانیک  –پناھجویان، نمایندگان امور خارجھ یا دفاتر مشاوره 
 
 

 مرور کلی برنامھ 
 

 2022تا دسامبر  2018ژانویھ  چھ زمانی؟ 
 ھا و مراکز مراقبت روزانھ، شرکای ھمکار، کودکان و والدین آنھامتخصصان در مھدکودک برای چھ کسی؟ 
 مھدکودک و مرکز مراقبت روزانھ در ساکسونی 90 کجا؟ 

 
 

 پرسشی دارید؟ لطفاً با ما تماس بگیرید:
 

 ) ساکسونیDKJSبنیاد کودکان و جوانان آلمان ( 
 Bautzner Straße 22 HH 

 01099 Dresden 
 60 - 156 320 - 351 (0) 49تلفن: + 

 99 - 156 320 - 351 (0) 49فکس: +
 willkommenskitas@dkjs.de ایمیل: 

www.willkommenskitas.de  
 
 
 
 

کند و بر اساس بودجھ مصوب از سوی نمایندگان پشتیبانی می Auridis gGmbH) را DKJSبنیاد کودکان و جوانان آلمان ( WillkommensKITAsبرنامھ 
 شود.پارلمان ساکسون با پول مالیاتی تامین بودجھ می
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