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ن هاوس لوثر  كيندر أوند فاميلي 

 
ن هاوس لوثر كيندر أوند وأنا مسؤولة عن  مونيكا بلوم أنا  ي  فاميلي 

.فرايبورغبرعاية الكنيسة اإلنجيلية فن  
 
 
 

 
ن من ثالث إىل ست سنوات 44يوجد  ن إىل مجموعتي   7:30تفتح الروضة أبوابها من الـ .  طفل تحت رعايتنا مقسمي 

 حتى الـ 
ً
  كما نقوم بتقديم وجبة الغداء 2صباحا

ً
.ظهرا  

 
 
 

 
ما هي إجراءات التسجيل؟: سؤال  

ي 
ونن فارنالتسجيل يتم عن طريق نظام الحجز اإللكتى كفت  . مي الرسفرايبورغ المتوفر عىل موقع مدينة  سينتغالة فورمت 

د حسب الدخل كما يمكن تقديم طلب مساعدة مالية كاملة
ّ
حد

ُ
غت  أننا . ويتم الحصول عىل الطلب من مركزنا. الرسوم ت

.معي  نتيح فرصة الزيارة للعائالت المهتمة بموعد مسبق  

 
 

 
رها روضتكم؟: سؤال

ّ
ي توف

ما هي العروض التى  
ة) عروض مختلفة بما يتعلق باللغة  ي مجموعات صغت 

ن
عروض , (دعم لغوي مدمج بنشاطات يومية ومخصص ف

يخضع فريقنا , وللمحافظة عىل جودة نظام الرعاية والتعليم. سواًء فردية أو مع األصدقاء,  ونشاطات حركية إبداعية
.ما يبقيه عىل إطالع دائم بالمستجدات التعليمية, لتدريب منتظم  

 
 
 

من هم رّواد الروضة؟: سؤال  
 أطفال بأديان ولغات مختلفة

ً
كية والعربية واإلسبانية واآلرامية واإليطالية والكرواتية ), يزور روضتنا المتنوعة ثقافّيا كالتى

امج دس بغوكغام شبغاخ كيتا بونباإلضافة إىل برنامج الدعم اللغوي (. واأللمانية ي روضتنا تتيح التر
الفيدراىلي المطّبق فن

مها فريقنا
ّ
ي يقد

.لتعلم اللغة األلمانية عن طريق نشاطات يومية, الفرصة لألطفال متعددي اللغات, األخرى التى  
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بوية؟: سؤال من القائم عىل الرعاية والمسؤول عن المتابعة التعليمية والتى  
ي متعدد المهن 

ن والمربيات-يحتوي فريقى ي النطق  -باإلضافة إىل المربيي  ي لوجوبيدن عىل معالجر
, دنموتوبيوالتأخر النطقى

ن بالطفولة المبكرة ن مختصي  ن تربويي  ن , كما يحتوي الفريق عىل معلمي   متدربة ناطقة . ومرشدين اجتماعيي 
ً
لدينا حاليا

ن أطفالهم تساعد الوالدين عىل تقوية الروابط. للعربية .بينهم وبي   

 
ي مركزنا ليتعرفوا عىل الثقافات المتنوعة

ن الذين يخططون قضاء سنة تطوعية فن .نرحب بالشباب والمتدربي   

 
 

ن  : سؤال ن هاوس لوثر ما الذي يمت  ؟ كيندر أوند فاميلي   
ي هذا الجزء من المدينة تعرفت من خاللها عىل الكثت  من العائ 38بحكم الـ 

ي قضيتها فن
الت بأجيال متتالية مما سنة التى

بوي أغلب العائالت ليسوا بجدد لكنهم مازلوا يستمتعون . أدى إىل تحول العالقات بيننا إىل ما هو أعمق من المجال التى
.بأجوائنا العائلية  

 
 

ي حياتنا اليومية
.اللغة واالندماج والتعاون هم أقىص أولوياتنا و يظهر كل منها بصور مختلفة فن  

 

 
كاء تعاون مختلفة   ومـ كنعمل مع شر   كالرا  فاميلينتسينتى

ً
كما تتوفر خيارات دعم فردي . ووكاالت تمويل مختلفة أيضا

.لألطفال  

 
ن هاوس لوثر منذ إعادة بناء   ي أيلول  كيندر أوند فاميلي 

ي يتم , أصبح هناك غرفة متعددة االستخدامات متوفرة 2018فن
والتى

ناسيونالة ابيندايسن , شبغاخكورسة , مت  شبغاخيجن روكزيكةكـ , استخدامها ألغراض وفعاليات مختلفة كيندر , انتى
ن  ن, ناخميتاجة ميت باستلن اوند باك اكتسيوني  ة ايلتى ن تماعات المفتوحة للعب كما تستخدم لالج مت  شبغاخيجة فورلت 

 . والرياضة بشكل دوري
ً
.جميع هذه العروض مقدمة مجانا  

 
 

ي مركز رعاية كبار السن المجاور لمركزنا
ن األطفال وقاطتن ة للصغت  والكبت  . بدأنا بلقاءات بي  . تجربة رائعة ومثت   

 

 
. مصمم لتسهيل كل ما يتعلق بذوي االحتياجات الخاصة, يسعدنا بأن نعلن عن مركز خاىلي من العقبات, وألن لكلٍّ حقه

ي  
ن
Hugstetterstraße 54 bis 56المركز يقع ف ي  

.وتسهل مالحظته من الطابق األرضن  

 
 

!زيارتكم ترّسنا  

 

 
 
 

Arabische Übersetzung: Anas Alsakka 
 
 



www.familienchance-freiburg.de    

 


