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اإلعفاء من الرسوم عند بلوغ السنتني! اعتباراً من 1 يناير 2020، ال يهم ما إذا كان الطفل البالغ سن عامني، 

ان يكون يف الرعاية النهارية أو الحضانة - اعتباراًمن سن الثانية، يزورون جميع مرافق الرعاية النهارية بشكل 

مجاين متاما.

اإلعفاء الكامل من الرسوم، عند بلوغ 

عمر الطفل سنتني.
تدعم البالد مراكز الرعاية النهارية )رياض األطفال( 

مببلغ قدره 13.5 مليون يورو، يف تجهيز مطابخها.

هناك املزيد من املال من مزودي الخدمة األحرار لضامن جودة 

الرعاية النهارية! زائد. بواسطة الرعاية النهارية! زائد، تدعم البالد 

املناطق السكنية التي لديها خاصة االحتياجات اإلمنائية، وبالتايل 

يساعدهم، عىل سبيل املثال، عىل متويل برامج األهل والطفل. ومع زيادة 

التمويل، يدعم البلد بالفعل متويل برامج األهل والطفل. ومع زيادة التمويل، يدعم 

البلد بالفعل االنتقال إىل ميزانية البيئة االجتامعي.

ضامن حصول جميع األطفال عىل أفضل تعليم ورعاية يف 

مرحلة الطفولة املبكرة:

برنامج خاص للمطابخ

رياض األطفال )الرعاية النهارية! زائد( 

مزودي الخدمة األحرار )ليسوا من طرف 

الدولة(

ساري بالفعل



من أجل التوفيق بني العمل والحياة األرسية بشكل أفضل، وبالتايل 

أيضاً سياسة املرأة العرصية:

متواصلة. وهذا يسمح لهم االعتناء بأطفالهم يف وقت الغداء. حتى اآلن لديها بالفعل مطالبة قانونية من سبع 

ساعات، ولكن هذا كان يؤدي اىل فجوة يف الرعاية خالل الظهر. إىل أي مدى كل طفل يف الواقع بحاجة لراعية، 

وكيف ساعات العمل يف مكان الرعاية، يجب ان يتم تحديدها يف املنشأة الراعية. ان مكتب الشباب مكلف 

لتوفري وتأمني الرعاية االمثل لألطفال.

ولكون مكتب الشباب يحتاج إىل حيز من الفراغ يف التخطيط، لذلك تشارك املقاطعة يف دفع ما يصل إىل 20 

يف املئة من األماكن الشاغرة لكل منطقة الشباب. بتاريخ االستحقاق يتم تحديد عدد األطفال يف مراكز الرعاية 

النهارية، هو 31 مايو من كل عام.

الحق القانوين يف الرعاية ملدة 7 ساعات يف املستقبل، سيكون للوالدين الحق 

القانوين يف الرعاية ملدة 7 ساعات

اعتبارا من 1 يوليو 2021



الغداء

 ألن األطفال باقون ملدة 7 ساعات متواصلة يف الرعاية النهارية كذلك خالل فرتة الظهر لذا ينبغي

 أن يقدم لهم وجبة الغداء ظهراً. كيف يتم تدبري هذا، تقرر من قبل خدمات الشباب ومقدمي الخدمات 

ومراكز الرعاية النهارية واآلباء ويتم البت هذا املوضوع معا. من أجل تقديم العرض، سيكون لدى األطراف 

الوقت الكايف للقيام بذلك، حتى وقت التقييم، سبع سنوات بعد دخول القانون حيز التنفيذ، أي 

حتى عام 2028. ويف الوقت نفسه، فإن البلد يدعم سنوات بعد دخول القانون حيز التنفيذ، أي حتى عام 

2028. ويف الوقت نفسه، فإن البلد يدعم مؤسسات الرعاية النهارية وكذلك يتم دعمهم يف تأثيث مطابخهم: 

ودعم برنامج تكلفة املواد مببلغ 13.5 مليون يورو.

من أجل التوفيق بني العمل والحياة األرسية بشكل أفضل، وبالتايل 

أيضاً سياسة املرأة العرصية:



أفضل املعلمني )مربني ومربيات( ملركز رعايتنا النهارية:

تامني املزيد من املوظفني يف مراكز الرعاية النهارية وبرنامج 

توظيف جديد

هناك املزيد من املوظفني. لهذا الغرض متاح 80 مليون يورو، والتي تدفعها والية راينالند بفلز كل عام، 

باإلضافة إىل ما يقرب من 730 مليون يورو التي تقدم بالفعل ملراكز الرعاية النهارية يف السنة. عدا ذلك سوف 

يكون النظام الجديد للتوظيف هو أيضا أكرث عدال – ألنه يجب ان يكونن متاحاً يف جميع انحاء املقاطعة، 

برنامج تعليم مبكر لألطفال، سواء يف املدينة أو يف الريف، سواء يف مدينة اند ناخ أو تزيف بروكني

يتكون تصميم برنامج التوظف الجديد، مركب من عدة وحدات معا:

يعتمد عدد املوظفون األساسيون يف اماكن الرعاية النهارية، عىل عدد لألطفال دون سن الثانية، . 1

وعدد األطفال الذين تبلغ أعامرهم فوق سن العامني وأطفال املدارس، وكم ساعة من الوقت 

مخطط لرعايتهم.

باإلضافة إىل ذلك، هناك حصص املوظفني للمهام اإلدارية،. 2

توجيه املتدربني والطالب. 3

واملوظفني من ميزانية البيئة االجتامعية.. 	
د املتدربني مدرجني يف برنامج التوظيف الجديد، فإنهم يضافون اىل مجموع املوظفون. كام يشارك البلد يف  مل يُعَّ

متويل العاملني يف قطاع الخدمات يف مراكز الرعاية النهارية – بالعدد كام هو مطلوب.



من أجل تكافؤ الفرص للجميع:

 ميزانية الحيز االجتامعي للموظفني 

املحليني اإلضافيني

مع ميزانية الحيز االجتامعي، يقوم البلد 

بتمويل 50 مليون يورو إضافية يف السنة 

املوظفون، مثل العاملني االجتامعيني يف مجال 

الرعاية 

النهارية، واملهنيني املتعدي الثقافات، أو 

موظفي اللغة الفرنسيني. يقرر مكتب الشباب 

كيف سيتم الترصف مببلغ ميزانية الحيز 

االجتامعي عىل ارض الواقع، يجب أن يكون هذا 

بشكل شفافا ومرفق مع اإلثباتات الكاملة.

من أجل زيادة املشاركة للجميع:

املجلس االستشاري لدور الرعاية اليومية

يشجع املجلس االستشاري ملنظامت الرعاية النهارية، مشاركة جميع املشرتكني يف الرعاية اليومية. أصحاب 

املؤسسات واإلدارة واملهنيني وأولياء األمور، ويناقشون أسئلة مهمة التي تؤثر بشكل أسايس عىل العمل يف 

الرعاية النهارية معا – مع األخذ يف االعتبار االسايس منظور األطفال دامئا.
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