
در آلمان 2 نوع امکان رسمی با مدیریت دولتی برای مراقبت 
از کودکان وجود دارد: نزد یک پرستار کودک و یا در 

)Kindergarten( مهد کودک. مراقبت توسط یک پرستار کودک 
را مراقبت از کودکان در طول روز می گویند. تفاوت آن در درجه 
اول در اندازه گروه است: نزد یک پرستار کودک حداکثر 5 کودک 
نگهداری میشوند - در مهد کودک گروه ها بزرگتر هستند. تقریبا تمام 

کودکان باالی سه سال به مهد کودک می روند. 
بچه های کوچکتر در یک )Krippe( مرکز نگهداری از کودکان یا توسط یک پرستار کودک 
نگهداری می شوند. برای مراقبت از بچه های کوچک بهتر است که گروه های کوچک تری 

تشکیل شود.

فرصتی برای انجام امور والدین
والدین وظایف زیادی دارند. آنها یا کار میکنند ویا در جستجوی کار یا کارآموزی هستند. آنها 

امور منزل را انجام می دهند و احتیاجات خانواده را فراهم می کنند. برای زندگی در آلمان 
بهتر است که سطح زبان خود را تقویت کرده و یا از کالس های زبان استفاده شود. برای این 

منظور والدین به فرصتی نیاز دارند که در آن مدت از فرزندانشان بخوبی مراقبت شود. در 
این صورت آنها نگران فرزندانشان نخواهند بود و می دانند که حال آنها خوب است.

farsi

بازی و یادگیری با سایر کودکان در یک گروه کوچک. مراقبت ایمن و منظم 
توسط یک )Tagesmutter( پرستار کودک آموزش دیده. این شیوه مراقبت از 

کودکان در طول روز است. در اینجا کودکان احساس راحتی میکنند.

آموزش و بازی برای کودکان
کودکان دوست دارند بازی کنند. آنها دوست دارند بیاموزند و بزرگ شوند. کودکان به هنگام 

بازی تمام چیزهایی را که بعدا در زندگی خود الزم دارند یاد میگیرند. پرستار 
کودک در این راه آنها را حمایت و تشویق می کند. 

برای این که بتوانیم در آلمان منظور خود را 
برسانیم بهتر است که زبان آلمانی را یاد بگیریم. 

کودکان در برقراری ارتباط با یکدیگر و 
همچنین توسط پرستار کودک زبان آلمانی را به 

راحتی یاد می گیرند.

Kinderbetreuung 
für Kinder ab 1 Jahr: 
Kindertagespflege

مراقبت از کودکان از سن 1 
 )Kindertagespflege( :سالگی

مراقبت از کودکان در طول روز

سپردن بچه ها به پرستار 
کودک باعث شد فرزند 

ما به خوبی برای مدرسه 
آماده شود.

پرستار کودک از پسر بزرگ 
ما )4 ساله( به همراه دختر 

کوچک ما )1 ساله( در یک 
گروه نگهداری می کرد و ما از 

این بابت خیلی راضی بودیم.

کوچک بودن گروه ها 
باعث شد که پرستار کودک 

بتواند به طور جداگانه و 
انعطاف پذیر به خواسته 

های بچه ها و درخواست 
های والدین رسیدگی کند.
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چطور می شود یک پرستار کودک پیدا کرد؟
با واسطه نهادها و ادارات دولتی )Jugendamt Fachdienst ,اداره جوانان، خدمات تخصصی( می توان با پرستار 
کودک تماس گرفت. برای استفاده از این خدمات باید درخواست داد، همانطور که برای یک مهد کودک نیز باید ثبت 

نام شود. در آلمان همه کودکان دارای حق تعلیم و تربیت و مراقبت هستند و می توانند به مهد کودک بروند یا یک 
پرستار کودک داشته باشند، حتی زمانی که والدین شاغل نباشند.

برنامه روزمره یک پرستار کودک چگونه است؟
صبح والدین کودکان را نزد پرستار کودک می آورند. آن ها اغلب با هم صبحانه می خورند. 
پس از آن پرستار کودک با بچه ها بازی می کند و با آنها سرود می خواند. آنها در زمینه 
یادگیری زبان به کودکان کمک می کنند، و آنها را به یادگیری تشویق می کنند و با آنها 

به گردش می روند. از این طریق کودکان مسائل مهمی را یاد می گیرند، به عنوان 
مثال در مورد قوانین راهنمایی و رانندگی. آنها به مشاهده 

طبیعت و محیط زیست می پردازند. به هنگام بازی کردن در 
فضای خانه مهارت های خود را گسترش می دهند و با روند 

زندگی روزمره آشنا می شوند. تحت مراقبت پرستار کودک غذا می 
خورند و ظهرها می خوابند. پرستار کودک پوشک بچه ها را نیز عوض می کند. بعد از ظهر 
والدین بچه ها را با خود بر می گردانند. پرستار کودک همان وظایف یک مهد کودک را دارد. 
کودکان احساس خوبی دارند و از این که با بچه های دیگر اوقات خوشی داشته اند و چیزهایی 

جدیدی یاد گرفته اند خوشحال هستند.

پرستار کودک چه کسی است؟
کودکان نزد یک پرستار کودک بازی می کنند و آموزش می بینند. در حالیکه 

والدین آنها کارهای مهم دیگر را انجام میدهند، از کودکان به خوبی مراقبت 
می شود. پرستار کودک برای کسب صالحیت نگهداری از کودکان در 

دوره های ویژه شرکت می کند. آنها از اداره ای که مسئول رسیدگی به امور 
کودکان است )Jugendamt ,اداره جوانان( مجوز کسب کرده اند و بطور 

منظم کنترل می شوند. مکان های مورد نظر نیز تحت نظارت قرار دارند. آنها 
کودکان را در مسیر پیشرفتشان همراهی می کنند و به آنها مشوق های مهمی می دهند. 

آنها کودکان را بخوبی برای مدرسه آماده می کنند. پرستار کودک به بچه ها احساس اعتماد و 
اطمینان میدهد. هر پرستار کودک در گروه های کوچک حداکثر از 5 کودک مراقبت می کند و به خواسته 

های بچه ها و والدینشان توجه می کند.

هزینه نگهداری از کودکان چقدر است؟
میزان هزینه نگهداری از کودکان بستگی به منطقه جغرافیایی دارد و ممکن است اندکی متفاوت باشد. این موضوع 

به سطح درآمد والدین بستگی دارد. چنانچه والدین پول کمی در اختیار داشته باشند نیازی به 
پرداخت این هزینه نخواهد بود. در بعضی مناطق، مراقبت از کودکان برای همه رایگان است.

در این زمینه می توانید با مسئولین محلی خود )اداره جوانان، خدمات تخصصی( در تماس باشید.

اطالعات بیشتر

پسر ما به سرعت 
ارتباط پایدار و قابل 
اطمینانی با پرستار 

کودک برقرار کرد و با 
اشتیاق نزد او می رفت.

والدین از خدمات قابل 
اطمینانی که دولت و 

مسئولین برای مراقبت 
از بچه ها فراهم می 
کنند رضایت دارند.
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