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در مهد کودک به شأن انسانی هر فرد ،چه کودک و چه بالغ ،توجه میشود .هر کودکی در این دنیا دارای حقوقی تضمین شده
است:
هر کودکی از حقوق مالکیت نظیر حق برخورداری از آموزش و پرورش بدور از خشونت ،حق پیشرفت و حق مشارکت
برخوردار است .این حقوق در آلمان در قانون اساسی نیز تضمین شدهاند و دولت بر رعایت این حقوق نظارت دارد
ثبت نام کودک در مهد کودک
 قبل از پذیرش کودک در مهد کودک ،قراردادی جهت مراقبت از کودک بسته میشود که میباید طبق آن
 به فرهنگ ،مذهب عادات زندگی و غذایی کودک توجه شود
تعهد نسبت به آموزش و مراقبت از کودک
 مهد کودک نسبت به تعلیم ،تربیت و مراقبت از کودک متعهد است؛
 پذیرش کودک در مهد کودک با دقت زیاد توسط مسئول مربوطه انجام میشود
 همراهی و حمایت کودک در امر رشد و پرورش او ،در رأس امور قرار دارد
همکاری والدین [با مهد کودک]
 والدین نیز در امر آموزش و پرورش کودک مسئولاند
 انجمن والدین (همچنین معروف به کمیت ٔه والدین)
نظارت
 هدف از تعلیم و تربیت ،پرورش شخصیتی مسئول و در عین حال توانا در امور اجتماعی است.
 کودکان در مهد کودک به داشتن رفتار مسئوالنه و در عین حال مستقل (و روی پای خود) ترغیب میشوند
 کودکان در مهد کودک تحت امر و نهی و کنترل دائم مسئولین نیستند.
بیم ٔه حوادث
 این بیمه هم ٔه فعالتهای کودک در مهد کودک را تحت پوشش قرار میدهد
 عالوه بر این ،بیمهای نیز برای مسیر آمد و رفت به مهد کودک در نظر گرفته شده است
حضور در مهد و ساعات کاری
 مسئولیت بردن و آوردن کودک به مهد ،به عهد ٔه والدین است
 در صورت غیبت هر یک از پرسنل مهد کودک ،ممکن است به طور موقت در ساعات کار مهد تغییری داده شود؛
از این رو الزم است والدین کودک [از طریق تلفن و غیره] همواره در دسترس باشند.
مربیان آموزشی
 امر تعلیم و تربیت در مهد کودک ،توسط مربیان کارآزموده و متخصص انجام میشود
 نظارت بر کار پرسنل به عهد ٔه مدیر مهد کودک است
 نظارت بر کار مدیر مهد کودک توسط مجریان و مسئولین [خارج از مهد] صورت میگیرد
 تیم آموزشی [مهد کودک] متشکل از افراد مختلف با تخصصهای مختلف است
تعهد محافظت
 مهد کودک نسبت به حفاظت از کودکان در مقابل هر گونه خطر متعهد است
 والدین در صورت نیاز به حمایت [در مواجه با مشکالت مربوط به کودک] ،میتوانند از مهد کودک به عنوان میانجی
درخواست کمک و راهنمایی نمایند

nePltrrclessüc sS hcsrsreP
[مقررات] بهداشت مواد غذایی
 مقررات بهداشتی (در خصوص کیک و ساالد تهیه شده توسط والدین) ،اطالعاتی در مورد طرز تهیه و مصرف مواد
غذایی و نوشیدنیها در مهد کودک
 کودکان بیمار (مثالً مبتال به باکتری سالمونال) مجاز به شرکت در آن دسته از فعالیتهای مهد [که به نوعی با مواد
غذایی یا نظافت سروکار دارند] نیستند
کودکان بیمار
 والدین موظفاند در صورت بروز بیماری برای کودک ،مسئولین مهد را مطلع کنند
 مطابق قانون ( ،)§34 IfsGکودکان مبتال به بیماریهای واگیر و یا شپش [تا برطرف شدن بیماری] مجاز به حضور
در مهد کودک نمیباشند
 استفاده از دارو در مهد کودک تنها با اجاز ٔه پزشک امکانپذیر است ،مگر در مورد بیماریهای مزمن یا دیابت
حفظ حریم خصوصی
 کسب اجازه از والدین برای چاپ و یا در معرض نمایش گذاشتن عکس کودک الزامی است
 کسب اجازه از مهد کودک برای عکس و فیلمبرداری توسط والدین در مراسم مختلف مهد الزامی است
 گذاشتن عکس یا فیلم کودکان در اینترنت غیرمجاز است
 نیاز به کسب اجازه از والدین برای همکاری مهد کودک با دبستان در رابطه با فرزندشان الزامی است
سهم والدین
 عدم نیاز به پرداخت هر گونه شهریه برای کودکان  ۲ساله تا پیش-دبستانی
 عدم نیاز به پرداخت شهریه برای کودکان  ۶ماهه تا  ۳ساله و کودکانی که باید [به دلیل ساعات کاری والدین] تمام روز
در مهد بمانند
[ امکان] درخواست [کمک هزینه] از ادار ٔه تأمین اجتماعی ()Sozialamt
[ امکان دریافت] کمک هزین ٔه تغذیه کودک در مهد برای کودکانی که باید تمام روز در مهد بمانند
فسخ ثبت نام
 نیاز به ذکر دالیل فسخ قرارداد
 اما عدم نیاز به فسخ قرارداد با مهد کودک قبل از ثبت نام کودک او در دبستان [این کار به طور اتومایتک انجام
میشود و نیازی به فسخ قرارداد مهد کودک نیست]
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