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 نفسه يُعرف" كيندر إيلبتال" المدرسة بعد الرعاية مركز 

 

 

 

 

نحن مؤسسة اجتماعية تربوية لمساعدة األطفال والشباب ونقوم بمهمتنا 

من الجزء الثامن من قانون    22aفي التربية والتعليم والرعاية )المادة  

" االجتماعية  نهارية  SGB VIIIالشؤون  رعاية  مؤسسة  نحن   .)"

لألطفال تستكمل دور األسرة وتساعدها. وبصفتنا مؤسسة ذات مهمة  

المدرسة األساسية. وبعد تعليمية خاصة   بشكل وثيق مع  نتعاون  فإننا 

انتهاء الحصص التعليمية يمكن لألطفال التحرك داخل مؤسستنا حسب  

في  نيكتن  حي  في  المدرسة  بعد  للرعاية  مركزنا  ويوجد  اهتماماتهم. 

شمال مدينة دريسدن. وبفضل قربه من نهر إلبه يمكن لألطفال تجربة  

 دام في وقت قصير للغاية. سحر الطبيعة سيًرا على األق 

 

  خطوط   باستخدام  للمعاقين  أيًضا  المجهزة  مؤسستنا  إلى  الوصول  يمكن

 ..80  و 70 و  64 رقم األتوبيس وكذلك  4 و 13 و 9  رقم الترام

 القدرات 

 لرعاية مكانًا 336 (Hort - هورت ) األطفال لرعاية مركزنا يوفر

  سنوات ست بين أعمارهم تتراوح الذين المدرسي اإللزام سن  في  األطفال

.  للندماج  أماكن ست عن فضًل   العمر، من  سنوات  10 إكمال وحتى

  رعاية مجموعة 12 إلى فصًل   12  عددها البالغ الفصول وتتحول

  إحدى أو أحد مجموعة  كل على يشرف المدرسة بعد لألطفال

 .التربويات المتخصصات

 القاعات والمناطق الشاغرة 

ُشيد مبنى جديد بالمدرسة   2011التجديد الشامل في عام وفي سياق 

 في محيط المدرسة وبجانب صالة الجمباز.

وبالتالي توفرت أماكن جديدة لألطفال. ويستخدم المركز المبنى  

المدرسي بأكمله وصالة الجمباز وفناء المدرسة. ويفضل األطفال  

ام  استخدام أماكن لقضاء وقت الظهيرة المفتوح وكذلك في أي 

 المجموعات، وذلك مثل: 

 

 غرفة قوس قزح   ■

 غرفة األلغاز  ■

 المرسم الجاف والُمبلل  ■

 غرفة االستجمام  ■

 مطبخ األطفال  ■

 غرفة الوسائط   ■

 المكتبة ■

 صالة الجمباز  ■

بسبب االستخدام المزدوج للمدرسة ومركز الرعاية بعد المدرسة  

( يمكن لألطفال استخدام القاعات واألماكن ُموزعة  Hort - )هورت  

 على اليوم كله حسب اهتماماتهم واحتياجاتهم الفردية.

ونحن نرى فيما يُعرف بقاعات الموضوعات أماكن تعليمية ومساهًما 

مشاركة مع الفتيات واألوالد في مركز  في عملية النمو التي نشكلها بال

 .الرعاية لدينا

 

يوجد في البدروم )الطابق تحت األرضي( المرسم )استوديو الرسم(  

 وغرفة االستجمام وقوس قزح. 

  العلوي الطابق وفي. واللعب األلغاز غرفة توجد األرضي الطابق وفي  

  من  كبيرة مجموعة  بها لألطفال ويتوفر. المدرسة مكتبة توجد الثاني

  كما.  المتطوعين المساعدين من عدد   هنا  االستعارة في  ويساعدنا. الكتب

  كما.  والحركة  للعب كثيرة فرًصا الجمباز وصالة الخارجي  الفضاء يتيح

  للجلوس ومجموعات الطاولة لتنس وطاولة  للتسلق قلعة لألطفال  يتوفر

 .مدرستنا حديقة عن فضلً  القدم لكرة وملعب الرمل وصندوق

  

 

 المدرسة  فناء

 

االستجمام  غرفة  
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قزح   قوس  غرفة  

 أوقات العمل

مساء. تتحدد   17:30صباًحا حتى   06:00تعمل مؤسستنا من الساعة 

 .اوقات العمل حسب احتياجات الوالدين ويتم االستفسار عنها سنويًا

 أوقات اإلغلق

  الجديد العام وبداية  الميلد أعياد بين الفترة في ُمغلقة  المؤسسة تظل

  واالرتقائي التكميلي للتعليم  مخصصة متنقلة أيام ثلثة في وكذلك 

  الوقت في الوالدان ويُعلم. بالمؤسسة التربويين والموظفين للموظفات

 .  اإلغلق بأيام المناسب

 .أخرى مرافق في  لةبدي  رعاية لتوفير الضرورة عن التوسط يمكن كما

 مقدمو الطعام 

  التي. م.م .ذ. ش Menüpartner  شركة  من الطعام  عروض توفير يتم

  يمكن بوفيه شكل  في الطعام عروض وتُقدم.  المدرسة مع بعقد ترتبط

  ذلك إلى  باإلضافة. فيه الراغبين الطعام أنواع اختيار خلله من  لألطفال

  ويُتاح. طازجة يومية وخضروات   فاكهة مع  الفيتامينات من ثنان يوجد

  طويلة استراحة فترة 12:15 حتى 11:15 الساعة من  الفترة في  لألطفال

  مركز ويشرف. بهدوء الطعام تناول من فيها  ليتمكنوا الغداء لتناول

 .خللها عليهم الرعاية

 مفهوم التعليم 

تحترم الكوادر التربوية المتخصصة في مؤسستنا مراحل النمو  

 يات واألوالد وتراعيها في العملية التعليمية.الفردية للفت 

  بالنسبة فالطفل. مستقلة شخصيات باعتبارها األطفال إلى ننظر ونحن 

 هم* والمربيات المربيين أن حين  في  ،"بنفسه الفاعل  الطرف" هو لنا

  األطفال بين المتنوع التفاعل وبفضل. التخطيط في مشاركة أطراف

  قائًما أساًسا نخلقُ  اليومية الحياة في المتخصصة التربوية والكوادر

  وأشخاص   اتصال شركاء نحن. بالراحة للشعور وأجواءً  الثقة على

  االجتماعية القدرات تنمية في  األطفال ونرافق بالثقة جديرون

 .الذاتي واالستقلل المتنوعة

 المحاور التربوية

 نستند إلى عالم حياة األطفال )منهج الموقف(   ◼

 نحب التنوع  ◼

 المشاركة محور عملنا ◼

 الشراكة التربوية ذات أهمية كبيرة  ◼

 نخطط بانفتاح وبشكل تواصلي   ◼

نعيش ونتعلم ليس في مجموعات مختلطة فقط، ولكن أيًضا في   ◼

 مجموعة الفصول 

 العمل المجتمعي   ◼

 هياكل المجموعات والقاعات  ◼

  عمريًا متجانسة مجموعة  12  لعدد الحالي الوقت في الرعاية تُقدم ◼

  خلل  من.  المربيات* إحدى أو أحد مجموعة كل   على ويشرف

  علقة لبناء لألطفال الفرصة تُتاح الظهر بعد فترة في المفتوح  العمل 

  يمكن وبهذا. لديهم المتخصصة التربوية الكوادر  مع  الثقة على قائمة

  الظهيرة بعد فترة  في  مختلفة نشاطات  أماكن زيارة  واألوالد للفتيات

  في ويتصرفون.  احتياجاتهم حسب ألعاب  شكل في ومعايشتها 

  بالسرعة ومهاراتهم قدراتهم  ويطورون رغباتهم حسب  األلعاب

 .لهم الفردية

 التعاون مع المدرسة  ◼

األساسية  الحوار بين المدرسة  - البرنامج اإلطاري "معًا نعلم  ◼

. 41ومركز الرعاية بعد المدرسة" هو أساس تعاوننا مع 

Grundschule.    معايير الجودة المذكورة في البرنامج

اإلطاري هي أسس التعاون التربوي بين المدرسة األساسية  

ومركز الرعاية بعد المدرسة. وتتم معالجة وتقييم عقد التعاون 

 

1المرسم   

 

2المرسم   

 غرفة االستجمام 
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شترك وكذلك خطة  الُمتفق عليه سنويًا. ولدينا نظام عمل م

 إطارية مشتركة للنظافة. 

معًا    ◼ والمربيون*  والمربيات  والمعلمون*  المعلمات  ويتعاون 

وثيق. الوالدين   بشكل  مع  مشتركة  وأمسيات  لقاءات  تُنظم  كما 

وأولياء األمور فضل عن االحتفاالت مثل المهرجان الصيفي أو  

المتخصصة  التربوية  الكوادر  تقدم  الميلد. كما  الدعم    سوق عيد 

 أيًضا للمشاركة في الرحلت المدرسية.

ً  األقل على  مشترك  واحد بارز حدث    وهناك  ◼   ومركز  للمدرسة سنويا

  إلى قصيرة  رحلة أو السيرك مشروع)  المدرسة بعد الرعاية

 .(للمسرح جماعية  زيارة أو إينسيدل

 التعاون مع الوالدين 

والتعاون معنا، ألنهم  نحن نعتبر العائلت شريًكا مهما في التربية 

 الشريك األهم ألطفالكم في التعليم والتربية.

لهذا السبب فإن التعاون الوثيق في التربية القائم على الشفافية  

والمساواة في الحقوق والود يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا. وال يمكن  

 أن ينجح هذا إال من خلل تبادل األفكار واآلراء في إطار: 

 تطوير مقابلت ال ◼

 لقاءات األزمات  ◼

 اللقاءات العاجلة والعشوائية  ◼

 

 

كما نقوم بدورنا كحلقة وصل بين المؤسسات الخارجية ونقف بجانبكم 

 في كل وقت كشركاء اتصال ومرافقين. 

 

  ومركز  والوالدين المدرسة مع المشترك اآلباء مجلس  شهرين  كل يُعقد 

  ويُسمع  نشط بشكل توالخبرا اآلراء هنا ونتبادل. المدرسة بعد الرعاية

 .إنسان كل

 أوجه التعاون 

يمثل التعاون والترابط مع مرافق الرعاية النهارية لألطفال في المجال  

 االجتماعي أهمية كبيرة بالنسبة لنا. 

 

  - ونرغب بشكل خاص في المرحلة االنتقالية من "المدرسة األساسية   

وقت  إلى المدرسة التكميلية" في تعريف األطفال بمرافق قضاء  

الفراغ التي يمكنهم التوجه إليها في الحي بداية من الفصل الخامس.  

" وبيت الحي  JIL-Kidstreffلهذا نتعاون بشكل وثيق مع ملتقى "

"Emmers ." 

 

وفي إطار االندماج نتعاون أيًضا بشكل وثيق مع مكتب رعاية الشباب  

والشؤون االجتماعية. ويمكننا التوسط عند الحاجة لنوفر لكم  

االتصاالت مع مركز طب األطفال االجتماعي أو مراكز استشارات  

 التربية.

 

. 41باإلضافة إلى ذلك لدينا اتفاقية تعاون مع مدرستنا  

Grundschule " ومع روضة األطفالSternstraße ." 

 

 التسجيل للحصول على مكان رعاية

الوالدين في  يتم التسجيل للحصول على مكان رعاية أونلين بوابة 

 مدينة دريسدن عبر الرابط: 

 anmeldung.dresden.de/-https://kita 

أو عبر مركز االستشارة والتوسط الكائن في شارع برايتشايد  

 دريسدن.  01237، 78شتراسه رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kita-anmeldung.dresden.de/
https://kita-anmeldung.dresden.de/
https://kita-anmeldung.dresden.de/


5 

 

 االتصال مع المؤسسة 

عند وجود رغبة لديكم في الحصول على مكان رعاية في مرفق الرعاية 

النهارية لألطفال يمكنكم االتفاق على موعد مع مديرة المرفق السيدة  

Sylvia Misiaczyk . 

 

 كما يمكن تقديم جوالت للتعرف على المرفق بعد التسجيل الُمسبق.  

 

 إدارة مركز الرعاية بعد المدرسة  

Sylvia Misiaczyk 

 

     03514278929الهاتف: 

 03514262204 الفاكس:

 grundschule@dresden.de-hort.41 البريد اإللكتروني: 

 

 نائب مدير مركز الرعاية بعد المدرسة 

Andreas Bosin 
 

   03514278929الهاتف: 

 03514262204 الفاكس:

 grundschule@dresden.de-hort.41 اإللكتروني:البريد 

 

 elbtalkinder.de-www.hortالموقع على اإلنترنت: 

 

 "إيلبتال كيندر"  Grundschule. 41مركز الرعاية بعد المدرسة 

 Hauptmannstraße 15شارع 

01139 Dresden  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيئة التحرير

 

 : الناشر

 دريسدن  مدينة

 

 [ المرفق  اسم إدخال نرجو] XY  لألطفال  النهارية الرعاية لمرافق الذاتي التشغيل

   03514885131الهاتف

 03514885023 الفاكس 

 kindertageseinrichtungen@dresden.de اإللكتروني  البريد

 

   Sabine Bibas : المرفق مديرة

 6925 التجاري السجل رقم  دريسدن، في االبتدائية المحكمة

 

 20 00  12  بريد صندوق 

 دريسدن  01001

www.dresden.de 

 

 األسئلة  نحبُ  نحن –  115 بالهيئات للتصال المركزي الرقم 

 

 [ 2021 شباط/Sylvia Misiaczyk] :التحرير

 [ Andreas Bosin و Sylvia Misiaczyk] [:ة ]الصور

 إمكانية   توجد  كما.   استمارة  عبر  إلكتروني  توقيع  على  تحتوي  التي  اإللكترونية  الوثائق  تقديم  يمكن

  إرسالها  أو  S/MIME  بنظام  تشفيرها  بعد  دريسدن  مدينة  إلى  اإللكتروني  بالبريد  رسائل  إرسال

 : الرابط عبر  الشأن بهذا المعلومات من  المزيد تتوفر.DE-Mail اآلمن  اإلرسال بنظام

www.dresden.de/kontakt. 

 استخدامها  يجوز  وال.  دريسدن  مدينة  في  العامة  العلقات  عمل  من  جزء  هي  اإلعلمية  المواد  هذه 

 . بها  ضاءاألع  تعريف  أجل  من  استخدامها  لألحزاب  يمكن  لكن.  االنتخابية  الدعاية  في

www.dresden.de/kita 
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