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 کودک شما در دستان امن
 
 

:فھرست  
 

امکاناِت مراقبت -1  
 

ّقِ قانونیح -2  
 

زینھ ھاھ -3  
 

نخاطبیم -4  
 
 
 
 

 والدین گرامی، 
 

ھمزمان جود آورده و بو، امکانات زیادی را هخانواد کنارِ در  دوره یک نِ ندگذرا مجدد) بعرصۀ کار بعد ازورود (
فراھم   ،یک جنبۀ مھم براِی ورود (مجدد) موفقیت آمیز بعرصۀ کار رو می کند.برا با چالش ھای بزرگی رو والدین 

.است کودکاناز کردِن امکاناِت خوب برای مراقبت   
 

براِی مراقبت از کودکان تان یاری رسانیم. ما در  شما در پیدا کردِن یک محِل مناسبمیخواھیم بما با این بروشور 
را با  از کودک  بدھیم کھ شما می توانید یک امکاِن مراقبِت خوبحومۀ گروس ِگراو میخواھیم بشما اطمینان خاطر 

غل مرتبط نمائید.ش یک شروعِ موفقیت آمیز  
 

اگر ازطرِف مراقبت کودک تان مطمئن باشید، براحتی می توانید حواس خود را بر روی چالش ھای شغلی تان متمرکز 
یم. شما در اینجا ھمۀ اطالعات الزم را بدست می آورید تا میخواھیم با این بروشور بشما کمک کن ما کنید. در این مورد

کنید. برنامھ ریزیبتوانید بھترین نوعِ مراقبت از کودک  تانرا   
 

 ما این بروشور را بر اساس موضوعات زیر تقسیم بندی کرده ایم:
؟مورد توجھ قرار دھید*        چھ چیزھائی را بایستی   

نھا کدامست؟ھ آوجودند و راه دسترسی ب*        کدام نوع از مراقبت ھا م  
 *        حِق قانونی یعنی چھ؟

 *        چھ کسی ھزینھ ھا را بعھده می گیرد؟
 *        مخاطبین چھ کسانی ھستند؟

 
 ھدایترا  "و سازگاری ھماھنگیشبکۀ "دفتِر برابری براِی زنان و فرصِت یکسان برای ھمگان، در گروس ِگراو 

 بھ توسعۀ رشِد عرضھ ھای مراقبت کمک نموده و در جھِت ایجاِد یک فضایِ  میخواھیمما یق طر از این میکند.
     اظھار  و  خانوادگی در محِل کار قدم برداریم. پرواضح است کھ ما بھ تجربیات شخصی شما عالقمند بوده ۀدوستان

  نظرات تان را خواه از طریقِ  ایمیل (bfc@kreisgg.de) وخواه از طریِق تلفن (06152989630) مشتاقانھ 
 پذیرائیم.

 
ھم در انتخاِب محِل مراقبِت مناسب وھم در ورود (مجدد) بھ اشتغال، موفقیِت ھر چھ بیشتری را  ،ما براِی شما
 آرزومندیم.

 
 
 Thomas Will Walter Astheimer 

Farsi
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 کودک شما در دستان امن
 
 

:فهرست  
 

ِ امکانات مراقبت-١  
 

ِّق قانونی ح-٢  
 

زينه ها ه-٣  
 

نخاطبي م-۴  
 
 
 
 

 والدين گرامی، 
 

همزمان جود آورده و بو، امکانات زيادی را ه خانوادِکنار در  دوره يکِنند گذرابعرصۀ کار بعد از) مجدد(ورود 
  فراهم ،موفقيت آميز بعرصۀ کار) مجدد(ِ يک جنبۀ مهم برای ورود .رو می کندبرا با چالش های بزرگی رو والدين 

ِکردن امکانات خوب برای مراقبت  .است کودکاناز ِ  
 

ِشما در پيدا کردن يک محل مناسبميخواهيم بما با اين بروشور  ما در . ِ برای مراقبت از کودکان تان ياری رسانيمِ
ِبدهيم که شما می توانيد يک امکان مراقبت خوبِحومۀ گروس گراو ميخواهيم بشما اطمينان خاطر   را با  از کودک ِ

.غل مرتبط نمائيدش يک ِشروع موفقيت آميز  
 

ِاگر ازطرف مراقبت کودک تان مطمئن باشيد، براحتی می توانيد حواس خود را بر روی چالش های شغلی تان متمرکز 
شما در اينجا همۀ اطالعات الزم را بدست می آوريد تا . يم ميخواهيم با اين بروشور بشما کمک کن مادر اين مورد. کنيد

. کنيدبرنامه ريزیِبتوانيد بهترين نوع مراقبت از کودک  تانرا   
 

:ما اين بروشور را بر اساس موضوعات زير تقسيم بندی کرده ايم  
؟مورد توجه قرار دهيدچه چيزهائی را بايستی *          
نها کدامست؟ه آوجودند و راه دسترسی بکدام نوع از مراقبت ها م*          
ِحق قانونی يعنی چه؟*          
چه کسی هزينه ها را بعهده می گيرد؟*          
مخاطبين چه کسانی هستند؟*          

 
ِدفتر برابری برای زنان و فرصت يکسان برای همگان، در گروس گراو  ِ ِ  هدايت را " و سازگاریهماهنگیشبکۀ "ِ

ِبه توسعۀ رشد عرضه های مراقبت کمک نموده و در جهت ايجاد يک فضای ميخواهيمما يق  طراز اين .ميکند ِ ِ ِ 
     اظهار   و پرواضح است که ما به تجربيات شخصی شما عالقمند بوده. ِخانوادگی در محل کار قدم برداريم ۀدوستان

مشتاقانه ) ٠۶١۵٢٩٨٩۶٣٠(ِخواه از طريق تلفن و  (bfc@kreisgg.de)   ايميل ِتان را خواه از طريقنظرات  
.پذيرائيم  

 
ِ هم در انتخاب محل مراقبت مناسب وهم در ورود ،ِما برای شما ِ ِبه اشتغال، موفقيت هر چه بيشتری را ) مجدد(ِ

.آرزومنديم  
 

 
 Thomas Will Walter Astheimer 
 Landrat Erster Kreisabgeordneter 
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     اظهار   و پرواضح است که ما به تجربيات شخصی شما عالقمند بوده. ِخانوادگی در محل کار قدم برداريم ۀدوستان
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 والدین گرامی، 
 

ھمزمان جود آورده و بو، امکانات زیادی را هخانواد کنارِ در  دوره یک نِ ندگذرا مجدد) بعرصۀ کار بعد ازورود (
فراھم   ،یک جنبۀ مھم براِی ورود (مجدد) موفقیت آمیز بعرصۀ کار رو می کند.برا با چالش ھای بزرگی رو والدین 

.است کودکاناز کردِن امکاناِت خوب برای مراقبت   
 

براِی مراقبت از کودکان تان یاری رسانیم. ما در  شما در پیدا کردِن یک محِل مناسبمیخواھیم بما با این بروشور 
را با  از کودک  بدھیم کھ شما می توانید یک امکاِن مراقبِت خوبحومۀ گروس ِگراو میخواھیم بشما اطمینان خاطر 

غل مرتبط نمائید.ش یک شروعِ موفقیت آمیز  
 

اگر ازطرِف مراقبت کودک تان مطمئن باشید، براحتی می توانید حواس خود را بر روی چالش ھای شغلی تان متمرکز 
یم. شما در اینجا ھمۀ اطالعات الزم را بدست می آورید تا میخواھیم با این بروشور بشما کمک کن ما کنید. در این مورد

کنید. برنامھ ریزیبتوانید بھترین نوعِ مراقبت از کودک  تانرا   
 

 ما این بروشور را بر اساس موضوعات زیر تقسیم بندی کرده ایم:
؟مورد توجھ قرار دھید*        چھ چیزھائی را بایستی   

نھا کدامست؟ھ آوجودند و راه دسترسی ب*        کدام نوع از مراقبت ھا م  
 *        حِق قانونی یعنی چھ؟

 *        چھ کسی ھزینھ ھا را بعھده می گیرد؟
 *        مخاطبین چھ کسانی ھستند؟

 
 ھدایترا  "و سازگاری ھماھنگیشبکۀ "دفتِر برابری براِی زنان و فرصِت یکسان برای ھمگان، در گروس ِگراو 

 بھ توسعۀ رشِد عرضھ ھای مراقبت کمک نموده و در جھِت ایجاِد یک فضایِ  میخواھیمما یق طر از این میکند.
     اظھار  و  خانوادگی در محِل کار قدم برداریم. پرواضح است کھ ما بھ تجربیات شخصی شما عالقمند بوده ۀدوستان

  نظرات تان را خواه از طریقِ  ایمیل (bfc@kreisgg.de) وخواه از طریِق تلفن (06152989630) مشتاقانھ 
 پذیرائیم.

 
ھم در انتخاِب محِل مراقبِت مناسب وھم در ورود (مجدد) بھ اشتغال، موفقیِت ھر چھ بیشتری را  ،ما براِی شما
 آرزومندیم.

 
 
 Thomas Will Walter Astheimer 
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 کودک شما در دستان امن
 
 

؟وجود دارند مراقبت ِامکاناتکدام . ١  
 

  کودکانروزانۀ ِ مراقبتِنهاد های ١.١
 

نجا بخشی از روز و يا تمامی روز را آکه کودکان در  هستند موسساتینهاد ها يا  ،وزانۀ کودکان رِ مراقبتِنهاد های
 سه ِّا سنبرای کودکان ت( مهد کودک ها ا،اين نهاد ه . مورد حمايت قرار می گيرندی مختلفبسر برده و در گروه ها

برای  ( ها"رتُه" کودکان يا ه های خان،) سنين دبستانیتاگی سه سالِّاز سن برای کودکان (، کودکستان ها )گیسال
. دن را در بر می گير)ه به سن آنها جبدون تو (مختلف ِ هاین سبا کودکان مراقبت ومراکز) دبستانیِکودکان  

 
روزانهِ پدران – روزانهِ مادران -کودکان   ازهوزانر ِپرستاری ١.٢  

 

ِ  سرپرستنۀو يا در خا ،اين فرد ِدخوۀ ندر خا ،پرستاری ِ برایمناسب ِيک فردتوسط  ، کودکان از روزانهِپرستاری
اغلب  ، خارج از منزلِ خانوادگیِ کودکان مدت معينی از روز را در يک محيط.پذيردصورت می  کودک ِقانونی

ِبه نيازهای فردی  پرداختن اينجا در . بسر می برندآنان زندگی ِ و شريکروزانه يا پدر مادرِفرزندان همراه ب هر ِ
.است پذير امکاناحسنِ بنحو یکودک  

 
ِ در منطقۀ گروس گراو گی سال۶سن  تولد تا بدو  ازکودکان ِقانونی ِحق ِاطالعاتی در مورد. ٢  

 

SGB VIII 24 §)  کودکانوزانۀرِ مراقبت ِهادهای جا در يکی از نِ داشتنِحق ( قانون اساسی آلمان ٢۴ّ شما بر اساس مادۀ فرزند  
  .را دارا می باشد ِدران روزانهپ –روزانه  ِانمادر -  کودکان ازه روزانِپرستاریِيا در محل 

 
 ِ ثبت نام بايستی در اسرع.ند فرق می ک ديگرناحيۀ نسبت به ناحيهمراقبت در هر عرضه  ِروش ثبت نام برای دريافت
نياز   امور سازماندهیِجهت ،ّاوليهِزمان  حداقل به سه ماه مراقبت ِ خدماتِارائه دهندگان. وقت ممکن صورت پذيرد

.دارند  
.شده آست َ ادااينموردقرار داده شود، حق قانونی او در در اختيار متقاضی  قبول قابل ِبتمراق ِمکان يک اگر  

 
.کنيد فرزندتان انتخاب  ازبرای مراقبت آنها را ز می توانيد يکی ا،پاسخ مثبتچندين  ِتدرياف ِدر صورت  

فرزند تان را  و مجبوريد را از دست داده ايد  قانونی تانِرا رد نمائيد، با اين عمل حقود  موجِبتق مراِمکاناگر يک 
.دنمائيدوباره اسم نويسی   

 
 

چه کسی هزينه ها را بعهده می گيرد؟. ٣  
 

ِّ کافی نباشد، حق دريافت کمک هزينه و يا کل هزينه  از کودکِت روزانهمراقب هزينۀ ِنبرای پرداختدشان  درآمکهکساني ِ ِ
(Jugendamt) دارا می باشند .را از ادارۀ امور جوانان   

 
ِ گواهی درآمد خالص ِ:از جمله(بعد از ارائۀ تقاضا و مدارک الزم،  ِ )  ماه اخير، اجاره نامه، هزينۀ بيمه ها وغيره١٢ِ

ِاين امر مورد بررسی قرار می گيرد که آيا متقاضی از نظر موقعيت مالی امکان ِ ِ ِ پرداختن کل يا بخشی از هزينۀ ِ ِ
ِ تقبل هزينِ برایحداکثر مدت زمان. نداردِمراقبت روزانه از کودک را دارد يا  ِتقاضای تمديد برای.  ماه می باشد١٢ه ّ ِ 

ِتقبل هزينه بايستی بموقع و پيش از انقضای مدت قبلی انجام پذيرد ِ ِ ّ.  
 

ِهزينۀ تغديه در محل مراقبت روزانۀ کودکان را ميتوان درچارچوب  ِ " بستۀ آموزشی و مشارکت"ِ  
.تقاضا نمود  (Bildungs- und Teilhabepakets) 

 
ِبرای کسب اطالعات بيشتر در مورد تقبل کنندگان هزينه ها، با  ِ ِ   زير تماس بگيريدِ ارتباطیِامکاناتِ

  ٠۶١۵٢ / ٩٨٩ - ٨١۴: تلفن
kitafb@kreisgg.de : ايميل  

https://www.kreisgg.de/familie/kindertagesbetreung/  آدرس اينترنتی:  
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 ِ ثبت نام بايستی در اسرع.ند فرق می ک ديگرناحيۀ نسبت به ناحيهمراقبت در هر عرضه  ِروش ثبت نام برای دريافت
نياز   امور سازماندهیِجهت ،ّاوليهِزمان  حداقل به سه ماه مراقبت ِ خدماتِارائه دهندگان. وقت ممکن صورت پذيرد

.دارند  
.شده آست َ ادااينموردقرار داده شود، حق قانونی او در در اختيار متقاضی  قبول قابل ِبتمراق ِمکان يک اگر  

 
.کنيد فرزندتان انتخاب  ازبرای مراقبت آنها را ز می توانيد يکی ا،پاسخ مثبتچندين  ِتدرياف ِدر صورت  

فرزند تان را  و مجبوريد را از دست داده ايد  قانونی تانِرا رد نمائيد، با اين عمل حقود  موجِبتق مراِمکاناگر يک 
.دنمائيدوباره اسم نويسی   

 
 

چه کسی هزينه ها را بعهده می گيرد؟. ٣  
 

ِّ کافی نباشد، حق دريافت کمک هزينه و يا کل هزينه  از کودکِت روزانهمراقب هزينۀ ِنبرای پرداختدشان  درآمکهکساني ِ ِ
(Jugendamt) دارا می باشند .را از ادارۀ امور جوانان   

 
ِ گواهی درآمد خالص ِ:از جمله(بعد از ارائۀ تقاضا و مدارک الزم،  ِ )  ماه اخير، اجاره نامه، هزينۀ بيمه ها وغيره١٢ِ

ِاين امر مورد بررسی قرار می گيرد که آيا متقاضی از نظر موقعيت مالی امکان ِ ِ ِ پرداختن کل يا بخشی از هزينۀ ِ ِ
ِ تقبل هزينِ برایحداکثر مدت زمان. نداردِمراقبت روزانه از کودک را دارد يا  ِتقاضای تمديد برای.  ماه می باشد١٢ه ّ ِ 

ِتقبل هزينه بايستی بموقع و پيش از انقضای مدت قبلی انجام پذيرد ِ ِ ّ.  
 

ِهزينۀ تغديه در محل مراقبت روزانۀ کودکان را ميتوان درچارچوب  ِ " بستۀ آموزشی و مشارکت"ِ  
.تقاضا نمود  (Bildungs- und Teilhabepakets) 

 
ِبرای کسب اطالعات بيشتر در مورد تقبل کنندگان هزينه ها، با  ِ ِ   زير تماس بگيريدِ ارتباطیِامکاناتِ

  ٠۶١۵٢ / ٩٨٩ - ٨١۴: تلفن
kitafb@kreisgg.de : ايميل  

https://www.kreisgg.de/familie/kindertagesbetreung/  آدرس اينترنتی:  
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 کودک شما در دستان امن
 

 کودک شما در دستان امن
 
 

:فھرست  
 

امکاناِت مراقبت -1  
 

ّقِ قانونیح -2  
 

زینھ ھاھ -3  
 

نخاطبیم -4  
 
 
 
 

 والدین گرامی، 
 

ھمزمان جود آورده و بو، امکانات زیادی را هخانواد کنارِ در  دوره یک نِ ندگذرا مجدد) بعرصۀ کار بعد ازورود (
فراھم   ،یک جنبۀ مھم براِی ورود (مجدد) موفقیت آمیز بعرصۀ کار رو می کند.برا با چالش ھای بزرگی رو والدین 

.است کودکاناز کردِن امکاناِت خوب برای مراقبت   
 

براِی مراقبت از کودکان تان یاری رسانیم. ما در  شما در پیدا کردِن یک محِل مناسبمیخواھیم بما با این بروشور 
را با  از کودک  بدھیم کھ شما می توانید یک امکاِن مراقبِت خوبحومۀ گروس ِگراو میخواھیم بشما اطمینان خاطر 

غل مرتبط نمائید.ش یک شروعِ موفقیت آمیز  
 

اگر ازطرِف مراقبت کودک تان مطمئن باشید، براحتی می توانید حواس خود را بر روی چالش ھای شغلی تان متمرکز 
یم. شما در اینجا ھمۀ اطالعات الزم را بدست می آورید تا میخواھیم با این بروشور بشما کمک کن ما کنید. در این مورد

کنید. برنامھ ریزیبتوانید بھترین نوعِ مراقبت از کودک  تانرا   
 

 ما این بروشور را بر اساس موضوعات زیر تقسیم بندی کرده ایم:
؟مورد توجھ قرار دھید*        چھ چیزھائی را بایستی   

نھا کدامست؟ھ آوجودند و راه دسترسی ب*        کدام نوع از مراقبت ھا م  
 *        حِق قانونی یعنی چھ؟

 *        چھ کسی ھزینھ ھا را بعھده می گیرد؟
 *        مخاطبین چھ کسانی ھستند؟

 
 ھدایترا  "و سازگاری ھماھنگیشبکۀ "دفتِر برابری براِی زنان و فرصِت یکسان برای ھمگان، در گروس ِگراو 

 بھ توسعۀ رشِد عرضھ ھای مراقبت کمک نموده و در جھِت ایجاِد یک فضایِ  میخواھیمما یق طر از این میکند.
     اظھار  و  خانوادگی در محِل کار قدم برداریم. پرواضح است کھ ما بھ تجربیات شخصی شما عالقمند بوده ۀدوستان

  نظرات تان را خواه از طریقِ  ایمیل (bfc@kreisgg.de) وخواه از طریِق تلفن (06152989630) مشتاقانھ 
 پذیرائیم.

 
ھم در انتخاِب محِل مراقبِت مناسب وھم در ورود (مجدد) بھ اشتغال، موفقیِت ھر چھ بیشتری را  ،ما براِی شما
 آرزومندیم.

 
 
 Thomas Will Walter Astheimer  3 

 کودک شما در دستان امن
 

 
برقراری ارتباط با مسئولين. ٤  

 مخاطين چه کسانی هستند؟

Bischofsheim  
Gemeindevorstand der Gemeinde Bischofsheim 
06144 40448 

Ginsheim-Gustavsburg  
Magistrat der Stadt Ginsheim-Gustavsburg 
06134 20140 

Kelsterbach  
Magistrat der Stadt Kelsterbach 
06107 773-1 

Raunheim 
Magistrat der Stadt Raunheim 
06142 402162 

Rüsselsheim  
Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main 

Büttelborn 
Gemeindeverwaltung Büttelborn 
06152 178846 
:برای اطالعات بيشتر به آدرس زير مراجعه کنيد  

https://bit.ly/2KhplUu 

Groß-Gerau  
Magistrat der Kreisstadt Groß-Gerau 
06152 71 63 01 
:برای اطالعات بيشتر به آدرس زير مراجعه کنيد  

https://bit.ly/2YKggeT 

Mörfelden-Walldorf 
Magistrat der Stadt Mörfelden-Walldorf 
06105 938 0 
:برای اطالعات بيشتر به آدرس زير مراجعه کنيد  

https://bit.ly/2Ta8dmn 

Nauheim  
Gemeindevorstand der Gemeinde Nauheim 
06152 639 213 
:برای اطالعات بيشتر به آدرس زير مراجعه کنيد  

https://bit.ly/2YNy4FS 
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    06134 20140
    :
    https://bit.ly/2M0WtlD

Kelsterbach
   Magistrat der Stadt Kelsterbach
    06107 773-1
    
    https://bit.ly/2YEIoMB

Raunheim
Magistrat der Stadt Raunheim

    06142 402162
    
    https://bit.ly/2YqA3AWl

Rüsselsheim 
Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main

    06142 830

https://bit.ly/2ZyOMpT

4.
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 کودک شما در دستان امن
 

 کودک شما در دستان امن
 
 

:فھرست  
 

امکاناِت مراقبت -1  
 

ّقِ قانونیح -2  
 

زینھ ھاھ -3  
 

نخاطبیم -4  
 
 
 
 

 والدین گرامی، 
 

ھمزمان جود آورده و بو، امکانات زیادی را هخانواد کنارِ در  دوره یک نِ ندگذرا مجدد) بعرصۀ کار بعد ازورود (
فراھم   ،یک جنبۀ مھم براِی ورود (مجدد) موفقیت آمیز بعرصۀ کار رو می کند.برا با چالش ھای بزرگی رو والدین 

.است کودکاناز کردِن امکاناِت خوب برای مراقبت   
 

براِی مراقبت از کودکان تان یاری رسانیم. ما در  شما در پیدا کردِن یک محِل مناسبمیخواھیم بما با این بروشور 
را با  از کودک  بدھیم کھ شما می توانید یک امکاِن مراقبِت خوبحومۀ گروس ِگراو میخواھیم بشما اطمینان خاطر 

غل مرتبط نمائید.ش یک شروعِ موفقیت آمیز  
 

اگر ازطرِف مراقبت کودک تان مطمئن باشید، براحتی می توانید حواس خود را بر روی چالش ھای شغلی تان متمرکز 
یم. شما در اینجا ھمۀ اطالعات الزم را بدست می آورید تا میخواھیم با این بروشور بشما کمک کن ما کنید. در این مورد

کنید. برنامھ ریزیبتوانید بھترین نوعِ مراقبت از کودک  تانرا   
 

 ما این بروشور را بر اساس موضوعات زیر تقسیم بندی کرده ایم:
؟مورد توجھ قرار دھید*        چھ چیزھائی را بایستی   

نھا کدامست؟ھ آوجودند و راه دسترسی ب*        کدام نوع از مراقبت ھا م  
 *        حِق قانونی یعنی چھ؟

 *        چھ کسی ھزینھ ھا را بعھده می گیرد؟
 *        مخاطبین چھ کسانی ھستند؟

 
 ھدایترا  "و سازگاری ھماھنگیشبکۀ "دفتِر برابری براِی زنان و فرصِت یکسان برای ھمگان، در گروس ِگراو 

 بھ توسعۀ رشِد عرضھ ھای مراقبت کمک نموده و در جھِت ایجاِد یک فضایِ  میخواھیمما یق طر از این میکند.
     اظھار  و  خانوادگی در محِل کار قدم برداریم. پرواضح است کھ ما بھ تجربیات شخصی شما عالقمند بوده ۀدوستان

  نظرات تان را خواه از طریقِ  ایمیل (bfc@kreisgg.de) وخواه از طریِق تلفن (06152989630) مشتاقانھ 
 پذیرائیم.

 
ھم در انتخاِب محِل مراقبِت مناسب وھم در ورود (مجدد) بھ اشتغال، موفقیِت ھر چھ بیشتری را  ،ما براِی شما
 آرزومندیم.

 
 
 Thomas Will Walter Astheimer 

Büttelborn
Gemeindeverwaltung Büttelborn

06152 178846

       https://bit.ly/2KhplUu

Groß-Gerau
   Magistrat der Kreisstadt Groß-Gerau
    06152 71 63 01

       https://bit.ly/2YKggeT

Mörfelden-Walldorf
  Magistrat der Stadt Mörfelden-Walldorf
    06105 938 0

       https://bit.ly/2Ta8dmn

Nauheim
   Gemeindevorstand der Gemeinde Nauheim
    06152 639 213

       https://bit.ly/2YNy4FS

Trebur 
    Gemeindevorstand der Gemeinde Trebur
    Herrngasse 3
    06147 208 0

    https://bit.ly/33f4fh9
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 1 

 کودک شما در دستان امن
 

 کودک شما در دستان امن
 
 

:فھرست  
 

امکاناِت مراقبت -1  
 

ّقِ قانونیح -2  
 

زینھ ھاھ -3  
 

نخاطبیم -4  
 
 
 
 

 والدین گرامی، 
 

ھمزمان جود آورده و بو، امکانات زیادی را هخانواد کنارِ در  دوره یک نِ ندگذرا مجدد) بعرصۀ کار بعد ازورود (
فراھم   ،یک جنبۀ مھم براِی ورود (مجدد) موفقیت آمیز بعرصۀ کار رو می کند.برا با چالش ھای بزرگی رو والدین 

.است کودکاناز کردِن امکاناِت خوب برای مراقبت   
 

براِی مراقبت از کودکان تان یاری رسانیم. ما در  شما در پیدا کردِن یک محِل مناسبمیخواھیم بما با این بروشور 
را با  از کودک  بدھیم کھ شما می توانید یک امکاِن مراقبِت خوبحومۀ گروس ِگراو میخواھیم بشما اطمینان خاطر 

غل مرتبط نمائید.ش یک شروعِ موفقیت آمیز  
 

اگر ازطرِف مراقبت کودک تان مطمئن باشید، براحتی می توانید حواس خود را بر روی چالش ھای شغلی تان متمرکز 
یم. شما در اینجا ھمۀ اطالعات الزم را بدست می آورید تا میخواھیم با این بروشور بشما کمک کن ما کنید. در این مورد

کنید. برنامھ ریزیبتوانید بھترین نوعِ مراقبت از کودک  تانرا   
 

 ما این بروشور را بر اساس موضوعات زیر تقسیم بندی کرده ایم:
؟مورد توجھ قرار دھید*        چھ چیزھائی را بایستی   

نھا کدامست؟ھ آوجودند و راه دسترسی ب*        کدام نوع از مراقبت ھا م  
 *        حِق قانونی یعنی چھ؟

 *        چھ کسی ھزینھ ھا را بعھده می گیرد؟
 *        مخاطبین چھ کسانی ھستند؟

 
 ھدایترا  "و سازگاری ھماھنگیشبکۀ "دفتِر برابری براِی زنان و فرصِت یکسان برای ھمگان، در گروس ِگراو 

 بھ توسعۀ رشِد عرضھ ھای مراقبت کمک نموده و در جھِت ایجاِد یک فضایِ  میخواھیمما یق طر از این میکند.
     اظھار  و  خانوادگی در محِل کار قدم برداریم. پرواضح است کھ ما بھ تجربیات شخصی شما عالقمند بوده ۀدوستان

  نظرات تان را خواه از طریقِ  ایمیل (bfc@kreisgg.de) وخواه از طریِق تلفن (06152989630) مشتاقانھ 
 پذیرائیم.

 
ھم در انتخاِب محِل مراقبِت مناسب وھم در ورود (مجدد) بھ اشتغال، موفقیِت ھر چھ بیشتری را  ،ما براِی شما
 آرزومندیم.

 
 
 Thomas Will Walter Astheimer 

Biebesheim
   Gemeindevorstand der Gemeinde Biebesheim

06258 806 0
:

    https://bit.ly/2MBGBW9

Gernsheim
   Magistrat der Stadt Gernsheim
    06258 108 0

       https://bit.ly/2YJkZh1

Riedstadt
   Magistrat der Stadt Riedstadt
    06158 181 410
    

https://bit.ly/31iBI8m

Stockstadt
   Gemeindevorst. der Gemeinde Stockstadt a. Rh.
    06158 829 0

    https://bit.ly/2M7SO5F
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 کودک شما در دستان امن
 

  وقِت مالقات:
12تا ساعت  09ساعت  از سھ شنبھ ھا  

17:30تا ساعت  13:30ر شنبھ ھا از ساعت چھا  

TagesKids-Büro Mitte 
 مسئول برای:

Büttelborn 
Groß-Gerau 

Mörfelden-Walldorf 
Nauheim 

Trebur 

Kreisverwaltung des Kreises  
Groß-Gerau   

Wilhelm-Seipp-Straße 4  
64521 Groß-Gerau  

06152 989-485  
tageskids-bueromitte@kreisgg.de 

  وقِت مالقات:
12تا ساعت  09ساعت  از سھ شنبھ ھا  

18تا ساعت  14چھار شنبھ ھا از ساعت   

 TagesKids-Büro Süd 
 مسئول برایِ 

Biebesheim 
Gernsheim 

Riedstadt 
Stockstadt 

Rathaus Riedstadt 
Rathausplatz 1 

64560 Riedstadt 
06158 184464  

tageskids-buerosued@kreisgg.de 
  وقِت مالقات:

12تا ساعت  09ساعت  از سھ شنبھ ھا  
18تا ساعت  14پنجشنبھ ھا از ساعت   

 4 

 کودک شما در دستان امن
  

Trebur  
Gemeindevorstand der Gemeinde Trebur 
Herrngasse 3 
06147 208 0 
 برای اطالعات بیشتر بھ آدرس زیر مراجعھ کنید:
https://bit.ly/33f4fh9 

Biebesheim  
Gemeindevorstand der Gemeinde Biebesheim  
06258 806 0 
 برای اطالعات بیشتر بھ آدرس زیر مراجعھ کنید:
https://bit.ly/2MBGBW9 

Gernsheim  
Magistrat der Stadt Gernsheim 
06258 108 0 
 برای اطالعات بیشتر بھ آدرس زیر مراجعھ کنید:
https://bit.ly/2YJkZh1 

Riedstadt  
Magistrat der Stadt Riedstadt 
06158 181 410 
  برای اطالعات بیشتر بھ آدرس زیر مراجعھ کنید:
https://bit.ly/31iBI8m 

Stockstadt  
Gemeindevorstand der Gemeinde Stockstadt am Rhein 
06158 829 0 
 برای اطالعات بیشتر بھ آدرس زیر مراجعھ کنید:
https://bit.ly/2M7SO5F 

(Jugendamt) جوانان روزانۀ کودکان توسط ادارۀ امور پرستاریفراھم سازِی  4.2   

TagesKids-Büro Nord   
 مسئول برای:

Bischofsheim 
Ginsheim-Gustavsburg 

Kelsterbach 
Raunheim 

Im Stadtzentrum Raunheim 
Am Stadtzentrum 1 

65479 Raunheim 
06142 402285  

tageskids-bueronord@kreisgg.de 

4.1
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 کودک شما در دستان امن
 

 کودک شما در دستان امن
 
 

:فھرست  
 

امکاناِت مراقبت -1  
 

ّقِ قانونیح -2  
 

زینھ ھاھ -3  
 

نخاطبیم -4  
 
 
 
 

 والدین گرامی، 
 

ھمزمان جود آورده و بو، امکانات زیادی را هخانواد کنارِ در  دوره یک نِ ندگذرا مجدد) بعرصۀ کار بعد ازورود (
فراھم   ،یک جنبۀ مھم براِی ورود (مجدد) موفقیت آمیز بعرصۀ کار رو می کند.برا با چالش ھای بزرگی رو والدین 

.است کودکاناز کردِن امکاناِت خوب برای مراقبت   
 

براِی مراقبت از کودکان تان یاری رسانیم. ما در  شما در پیدا کردِن یک محِل مناسبمیخواھیم بما با این بروشور 
را با  از کودک  بدھیم کھ شما می توانید یک امکاِن مراقبِت خوبحومۀ گروس ِگراو میخواھیم بشما اطمینان خاطر 

غل مرتبط نمائید.ش یک شروعِ موفقیت آمیز  
 

اگر ازطرِف مراقبت کودک تان مطمئن باشید، براحتی می توانید حواس خود را بر روی چالش ھای شغلی تان متمرکز 
یم. شما در اینجا ھمۀ اطالعات الزم را بدست می آورید تا میخواھیم با این بروشور بشما کمک کن ما کنید. در این مورد

کنید. برنامھ ریزیبتوانید بھترین نوعِ مراقبت از کودک  تانرا   
 

 ما این بروشور را بر اساس موضوعات زیر تقسیم بندی کرده ایم:
؟مورد توجھ قرار دھید*        چھ چیزھائی را بایستی   

نھا کدامست؟ھ آوجودند و راه دسترسی ب*        کدام نوع از مراقبت ھا م  
 *        حِق قانونی یعنی چھ؟

 *        چھ کسی ھزینھ ھا را بعھده می گیرد؟
 *        مخاطبین چھ کسانی ھستند؟

 
 ھدایترا  "و سازگاری ھماھنگیشبکۀ "دفتِر برابری براِی زنان و فرصِت یکسان برای ھمگان، در گروس ِگراو 

 بھ توسعۀ رشِد عرضھ ھای مراقبت کمک نموده و در جھِت ایجاِد یک فضایِ  میخواھیمما یق طر از این میکند.
     اظھار  و  خانوادگی در محِل کار قدم برداریم. پرواضح است کھ ما بھ تجربیات شخصی شما عالقمند بوده ۀدوستان

  نظرات تان را خواه از طریقِ  ایمیل (bfc@kreisgg.de) وخواه از طریِق تلفن (06152989630) مشتاقانھ 
 پذیرائیم.

 
ھم در انتخاِب محِل مراقبِت مناسب وھم در ورود (مجدد) بھ اشتغال، موفقیِت ھر چھ بیشتری را  ،ما براِی شما
 آرزومندیم.

 
 
 Thomas Will Walter Astheimer 

4.2 Ansprechpartner*innen für die Kostenübernahme 
  4.2 ھا ھزینھ تقبل مورد در شما مخاطبین  

Jugendamt Kreis Groß-Gerau 
Wirtschaftliche Jugendhilfe  
Wilhelm-Seipp-Straße 4 
64521 Groß-Gerau 

 
 
Kindertagespflege: 
Frau Wilhelm 
06152 989-503 
p.wilhelm@kreisgg.de 
 
 
Kindertagesstätten: 
Frau Halfmann Frau Zitzmann  
06152 989-404 06152 989-216 
t.halfmann@kreisgg.de y.zitzmann@kreisgg.de 
 
 

Jugendamt Rüsselsheim 
Wirtschaftliche Jugendhilfe 
Mainstraße 7 
65428 Rüsselsheim 
 
Christopher Auffermann 
06152 832 143 
 
 
Wohngeldbehörde Kreis Groß-Gerau  
Wilhelm-Seipp-Straße 15 
64521 Groß-Gerau 
06152 989-645 
 

4.2 Ansprechpartner*innen für die Kostenübernahme 
  4.2 ھا ھزینھ تقبل مورد در شما مخاطبین  

Jugendamt Kreis Groß-Gerau 
Wirtschaftliche Jugendhilfe  
Wilhelm-Seipp-Straße 4 
64521 Groß-Gerau 

 
 
Kindertagespflege: 
Frau Wilhelm 
06152 989-503 
p.wilhelm@kreisgg.de 
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Frau Halfmann Frau Zitzmann  
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06142 83-2167
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