برنامج الدخول لدور رعاية الصغار ما قبل رياض األطفال  :بناء جسور
للتعليم املبكر
:الهدف
 "Kita-Einstieg -Brücken bauen in früheمن خالل البرنامج الفيدرالي
سيتم تطوير واختبار مجموعة من العروض في مقاطعة رافنسبورغ Bildung " ، ،
والتي تعد و تُتيح انتقال األطفال بشكل مبكر إلى النظام التعليمي األملاني أو إلى
 .أماكن رعاية و تربية األطفال
حيث يتمتع جميع األطفال بنفس فرص التعليم املبكر  ،بغض النظر عن خلفيتهم
الثقافية  ،مواردهم املالية أو حتى جنسيتهم  -هذا ما يسعى البرنامج الفيدرالي إلى
تحقيقه في مقاطعة رافنسبورغ!
يجب أن تكون فرصة الرعاية التربوية املبكرة متاحة لجميع األطفال .وقد يتمثل ذلك
.في االلتحاق بالتعليم املبكر أو في توفير املعلومات الكافية أو تقديم املشورة والتوجيه
فعملية االندماج االجتماعي جزء ال يتجزأ من مشاركة األسر التي تستوجب الحق في
.التعليم وتقديم االحترام و التقدير
باإلضافة إلى ذلك  ،يهدف البرنامج ً
أيضا إلى تعزيز مدخل التنوع و التعدد لكل
متخصص يعمل في دور رعاية/رياض األطفال أو ألي شخص آخر يعمل في إطار
.هذا املشروع
التنفيذ
في مقاطعة رافنسبورغ  ،تم إنشاء شبكة ومكتب للتواصل بالتنسيق و التعاون مع
مكتب رافنسبورغ لرعاية الشباب .يقوم هذا املكتب بإدارة شبكات املتخصصني
.التربويني األربع باألماكن التالية :فانغن إسني وباد فالدسي ورافنسبورغ
و سيتم تطوير وتنفيذ عروض هذا املشروع في أربعة من دور رياض األطفال موزعة
على املناطق السابق ذكرها .كما أن هذه العروض غير حصرية على رياض األطفال
فقط .باإلضافة إلى ذلك سيتم دعم املناطق االجتماعية في املدن األربع بما فيها من
أسر  ،األطفال واملهنيني في مراكز الرعاية /رياض األطفال .وسيقدم الدعم أيضا
.للجهات الفاعلة األخرى في هذه املناطق

التعاون مع
رياض األطفال داخل مراكز املدن األربع •
العمل االجتماعي لالجئني •
أماكن لقاء األسر و منازل لقاء األجيال املتعددة •
مكتب الشباب •
املدارس •
األطباء و ال َّدايات •
العروض
:عروض املشروع املمكنة
• معلومات
و إيضاحات حول نظم رعاية الطفل  ،على سبيل املثال عمل أمسيات لآلباء
واألمهات  ،عمل ساعات مفتوحة لتقديم املشورة ،تقديم محاضرات بمخيمات أو بيوت
.الالجئني باإلضافة إلى عمل احتفاالت في بيوت لم شمل األسرة باملدينة
• التعليم في مرحلة الطفولة املبكرة
مجموعات للعب  ،مجموعات للوالدين والطفل  ،في أماكن تواجد األسر على شكل
.تقديم الدعم التربوي لألسرة  ،دوائر القراءة لألطفال واآلباء  ،مرافقة األطفال واألسر
التأهيل •
املهني و التربوي للعاملني في مجال الرعاية والتربية وغيرهم من
األشخاص في شكل ورش عمل ودورات تدريبية واستشارات فردية وتقديم برامج
.وتدريب من محاضرين ومرشدين ناطقني باللغة األم
التواصل •
في شكل مجموعات عمل ولجان وموائد مستديرة.

:األماكن
مدينة اسني
سارة فينوس هيج
 Felderhaldeرياض األطفال
Spitalhofweg 28
88316 Isny im Allgäu
هاتف3732 07562 :
: kitaeinstieg.isny@t-online.deالبريد اإللكتروني
مدينة باد فالدسي
ليف روسلر
إدارة املدارس والتعليم والشؤون االجتماعية
Hauptstraße 12
باد فالدسي 88339
هاتف18558998 0151 :
: l.roesler@bad-waldsee.deالبريد اإللكتروني
مدينة رافنسبورغ
الصليب االحمر االملاني
 Ravensburg e.V.رابطة املقاطعة
انجليكا سيلر
روضة األطفال فيال كونتربونت
Herrenstraße 41
رافنسبورغ 88212
هاتف3570164 0177 :
: angelika.siller@rotkreuz-ravensburg.deالبريد اإللكتروني

مدينة فانغن
كوردوال شرينر
 Ebnetروضة
Danneckerweg 38
فانغن في ألغاو 88239
هاتف8992545 0160 :
: kitaeinstieg@t-online.deالبريد اإللكتروني
مقاطعة رافنسبورغ
مكتب التنسيق والشبكات
فريدريك باور
 Ravensburgمكتب شباب
Gartenstraße 107
رافنسبورغ 88212
هاتف853216 0751 :
: f.bauer@rv.deالبريد اإللكتروني

