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 رایگان از دوسالگی! از اول ژانویه سال 2020 ، فرقی منی کند اگر کودکی از دو سالگی به مهدکودک برود

 – کودکان از دو سالگی به طور رایگان به مهدکودک می روند

 معافیت کامل از پرداخت هزینه

از 2 سالگی
دولت با در نظر گرفنت 13.5 میلیون یورو برای 

تجهیزکردن آشپزخانه های مهدکودک ها و مراکز 

مراقبت های روزانه ، از آنها پشتیبانی می کند.

 نزد ارائه دهنده های مستقل وKita!Plus  بودجه بیشرتی 

برای تضمین کیفیت وجود دارد! با Kita!Plus، دولت از 

مهدکودک های واقع در محیط های مسکونی که نیازبه توسعه 

ویژه ای دارند پشتیبانی می کند و به آنها کمک می کند، به عنوان 

مثال ، اعتبار موردنیاز برای برنامه های والدین و کودک را تأمین می 

کند. با افزایش بودجه و امکانات مالی، دولت از انتقال پول به بودجه فضای 

اجتامعی حامیت می کند.

بدین وسیله همه کودکان به بهرتین آموزشها و مراقبتهای 

اولیه کودک دسرتسی دارند:

برنامه ویژه برای آشپزخانه ها

Kita!Plus و ارائه دهنده های مستقل

هم اکنون  در حال اجرا



 ایجاد تعادل و سازگاری بهرت بین خانواده و کار و هم

 سیاست جدید زنان:

در آینده والدین از حق قانونی مراقبتهای 7 ساعته برخوردار خواهند بود. این بدان معنی است که آنها می توانند 

فرزندان خود را به هنگام ناهار تحت  مراقبت  مهدکودک ها قرار دهند. تاکنون حق قانونی هفت ساعته اعامل 

شده است ، اما این می تواند شامل یک وقفه  در زمان ناهار باشد. درمورد اینکه هر کودک به چه میزان مورد 

مراقبت و نگهداری قرار می گیرد و ساعات کاری موسسات به چه صورتی هست ، باید در محل تصمیم گیری 

شود. اداره رفاه جوانان وظیفه دارد از درخواست های معقول حامیت کند.

و از آنجا که اداره بهزیستی جوانان هنگام برنامه ریزی به مدارا و پشتیبانی نیاز دارد ، دولت حداکرث تا 20 درصد 

از هزینه های  مکانهای خالی و بدون استفاده  اداره بهزیستی هر منطقه  را پرداخت می کند. تاریخ رسرسید 

ساالنه که در آن تعداد کودکان هر یک از مهد کودک ها ثبت میشود ،مصادف با 31 مه هر سال است.

حق قانونی برای مراقبت 7 ساعته در یک زمان )روز(

از ابتدای . Juli سال 2021



ناهار

از آنجا که کودکان تحت مراقبت 7 ساعته تا پس از ناهار در مهد کودک می مانند ، باید ناهار برای آنها 

در آنجا مهیا باشد. دفاتر رفاه جوانان ، مهدکودک ها ، مراکز مراقبت های روزانه و والدین با حضور در 

محل با هم تصمیم می گیرند که چگونه این برنامه برگزار می شود. به منظور ارائه پیشنهاد ، طرفین 

درگیر مدت زمان كافی دارند ، و همچنین  تا زمان ارزیابی هفت ساله پس از اجرای قانون ، یعنی تا 

سال 2028 ، دولت با یک هزینه ی 13.5 میلیون یورویی از اسپانرسها در تنظیم و تجهیز آشپزخانه های 

خود پشتیبانی می كند.

 ایجاد تعادل و سازگاری بهرت بین خانواده و کار و هم یک 

سیاست جدید برای زنان:



بهرتین مربیان برای مراکز مراقبت های روزانه و مهدکودک ها: 

تعداد بیشرتی از کارمندان در مهدکودک ها و یک سیستم جدید 

پرسنلی

Rheinland-  تعداد کارمندان بیشرتی وجود دارد. برای این کار 80 میلیون یورو تهیه شده است ، که ایالت

Pfalzهر ساله عالوه بر 730 میلیون یورویی که تاکنون برای مهدکودک ها درنظر می گرفته است ، پرداخت 

می کند. سیستم جدید همچنین برای تعداد کارمندان درنظر گرفته شده عادالنه تر است - زیرا باید آموزش 

های اولیه در دوران کودکی درهمه جای کشور ،چه در شهر و چه در کشور ، چه در شهرAndernach  یا  

Zweibrücken  وجود داشته باشد.

پرسنل متشکل از چندین مؤلفه تشکیل شده است: 

- تعداد کارمندان اصلی بستگی به این دارد که چه تعداد کودکان زیر 2 سال ، کودکان باالی . 1

سال و کودکان مدرسه وجود دارد و چند ساعت مراقبت برای آنها برنامه ریزی شده است. 

عالوه بر این ، تعدادی کارمند برای کارهای مدیریتی . 2

راهنامی کارآموزان و دانشجویان . 3

و کارکنانی از اداره  بودجه فضای اجتامعی . 	

کارآموزها دیگر در میزان تعداد پرسنل محاسبه منی شوند ، بلکه به تعداد آنها افزوده می شوند. دولت 

همچنین هزینه نیروهای کمکی را در مراکز مراقبت های روزانه و مهدکودک ها - به هامن میزان که مورد 

نیاز است – تأمین می کند.



 فرصتهای برابر برای همه:

بودجه  فضای اجتامعی برای دیگر 

کارکنان متخصص در مهدکودک ها

دولت با کمک 50 میلیون یورو از  بودجه 

فضای اجتامعی ، ساالنه هزینه دیگر کارمندان 

را تأمین می کند ، به عنوان مثال برای 

کارهای اجتامعی مهدکودک ها ، متخصصان 

بین فرهنگی یا کارکنان فرانسوی. دفاتر رفاه 

جوانان تصمیم می گیرند که چگونه از  بودجه 

فضای اجتامعی در مهدکودک ها استفاده شود 

، اما باید این موضوع را شفاف سازی کرده و 

مدارکی ارائه دهند.

مشارکت بیشرت همه افراد :

هیئت مشورتی مهدکودک ازهر کسی که در امور روزانه مهدکودک مشارکت دارد ، حامیت می کند. ارائه 

دهندگان تسهیالت ، مدیریت ، متخصصان و والدین درباره سؤاالت و مباحث مهمی بحث می کنند که اساساً 

بر امور مهدکودک تأثیرگذار هستند - و همیشه چشم انداز کودکان را در نظر می گیرند.

هیئت مشورتی مهدکودک
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