
Birkerstraße
 مؤسسة الرعاية الهنارية اإلجنيلية لألطفال

ومركز العائالت

صورة موجزة

diakonie-solingen.de

Diakonisches Werk
des Evangelischen Kirchenkreises Solingen

أوقات العمل
التواصل

أوقات العمل:

اإلثنني - امخليس 7:00 - 17:00
امجلعة 7:00 - 15:00

األربعاء األول يف الهشر 7:00 – 12:45

 ُتغلق املؤسسة يف العطالت الصيفية
 ملدة ثالثة أسابيع. مكا تظل ُمغلقة يف الفرتة بني عيد امليالد املجيد

.والعام اجلديد

التواصل:

مؤسسة الرعاية الهنارية اإلجنيلية لألطفال بريكر شرتاسه
Birkerstraße 23a
42651 Solingen

اهلاتف: 32 51 20 0212 

kitabirker@evangelische-kirche-solingen.de
www.kita.luki.de

 مركز العائالت

 مننح العائالت ماكًنا لملقابالت وإجراء احلوارات وكذلك الفرصة للتعّرف عىل
 ما حيدث يف مركز العائالت. أبوابنا مفتوحة مجليع الناس واألجيال يف دائرة

الكنيسة واحلي، بغض النظر عن توجههم الديين أو الفكري.

 "اهلدف من مركز العائالت هو أن نكون
رشيًاك جيًدا وموثوًقا للعائالت."

عروٌض للكبار والصغار:

الغناء، الرقص، عزف املوسيىق، بداية من عامني مع الوالدين 
كنيسة األطفال، 4 - 12 عاًما 
كنيسة العائلة، 4 - 12 عاًما مع الوالدين 
تشكيل اللدائن 
قرع الطبول 
دورة تدريبية فنية 
احلركية النفسية 
الُزومبا 
 مجموعات الوالدين والطفل لألطفال القادمني إىل 
املدرسة 

عروٌض للوالدين:

رياضة بيالتس للسيدات 
دورة تدريبية متقدمة لوالدي أطفال مراكز الرعاية الهنارية 
ساعة االستشارة للباحثني عن املشورة 
لقاءات بعد الظهرية عن موضوعات خمتلفة 
 لقاءات بعد الظهرية لألمهات ذوات اخللفيات 
الثقافية املختلفة 
فعاليات بني ثقافية 
حلقة نقاش لوالدي األطفال ذوي املهارات اخلاصة 

ُتقدم العروض من عاملني باملاكفأة بالتعاون مع فريقنا ورشاكئنا.

رشياكت ورشاكء* التعاون:

 نرغب أيًضا يف تقدمي دمع معقول للوالدين يف قضايا الرتبية والقضايا احلياتية.
هلذا نعرض التواصل مع رشاكء تعاون خمتلفني:

مراكز االستشارة واملعاجلات واملعاجلني 
معاجلات ومعاجلي النطق وأخصائيات وأخصاّيئ العالج الطبييع املهين 
 مكتب الصحة 
مركز خدمة الشباب باملدينة / اخلدمة العامة 
مركز استشارة السيدات 
مدرسة تعلمي الكبار 
األندية الرياضية 

 جتدون قامئة جبميع رشياكت ورشاكء التعاون باملوقع
kita.luki.de

 مركز العائالت



  بداية الفرتة الصباحية  7:00
 اجمتاع الفريق  7:45

 بداية األلعاب احلرة  8:15

اإلفطار:

 ميكن لألطفال تناول اإلفطار يف الوقت الذي حيبون.
 يوجد أسبوعًيا إفطاٌر مجايع عىل مستوى املجموعة. يف األربعاء األول يف

الهشر ُيقدم بوفيه إفطار.
نرجو االعتناء باإلفطار اليحص!

معل ما قبل الظهرية:

 خيتار األطفال بأنفهسم رشيك اللعب وأدوات اللعب وماكن اللعب. وأماكن
اللعب املختلفة يه:

القاعة متعددة األغراض 
الورشة التعلميية 
قاعة املرسح 
الفناء اخلاريج 
صالة املدخل 
غرف املجموعات 
استوديو الرمس 
الورشة 

 يف تلك الفرتة يقدم الكبار مبادرات بعروض تتوافق مع متطلبات األطفال عن
جماالت التعلمي املطلوبة.

الغداء:

 ُجيهز الغداء لك يوم بشلك طازج من هيئة خمتصة.
  بإدارة احلسابات.kitafino تقوم هيئة احملاسبة  

الربناجم اليويم احملاور

الرتبية احلركية:

 امجلباز 
أيام اإلثنني  13:30 - 14:30، املدرسة األساسية يف شارع 

Katternberger Straße
الزتحلق عىل اجلليد 

أيام األربعاء من 8:30 - 11:30 ، صالة الزتجل يف شارع 
Birkerstraße

السباحة 
أيام امجلعة من 8:30 - 11:30، محام السباحة فوجلزاجن

الرقص واملوسيىق 
أماكن للحركة يف القاعة متعددة األغراض 
نشاطات موجهة يف الفناء اخلاريج 
قيادة الدراجات واجلري باألحذية ذات العجالت 

املرافقة الدينية الرتبوية:

 التعرف عىل حمتويات بالكتاب املقدس بطرق
خمتلفة تساعد عىل املعايشة الشاملة لدى األطفال.

الفعاليات خارج املؤسسة:

التجول يف الغابة 
زيارة أماكن لعب خمتلفة 
زيارة املتاحف 
رحالت قصرية باحلافلة والقطار يف املناطق القريبة احمليطة 

اخلدمات

معل الوالدين:

يمتثل املُنطلق لملقابالت مع الوالدين يف املُالحظات املوجهة واملُفصلة لدى 
األطفال. نقدم اإلماكنيات التالية للوالدين:

لقاءات فردية مع الوالدين
حلقات املقابالت مع أولياء األمور

زيارات الفصول التعلميية
أمسية األمهات واآلباء عن موضوعات ُحمددة

حلقات الوالدين واألطفال

جودة العمل:

ُتضمن اجلودة الثابتة لعملنا من خالل:

معليات تدريب خاصة للعامالت والعاملني 
الرتبية العالجية وصوًال إىل أخصايئ املوهبة العالية

دورات تعلميية تمكيلية وارتقائية 
للعامالت والعاملني يف املجاالت املختلفة

قراءة الكتب التخصصية
تبادل اخلربات واملعارف باسمترار يف اجمتاعات فريق العمل

اإلرشاف

اخلدمات

اهلدف املنشود:

"الطفل هو الطرف الفاعل يف منوه الخشيص!"

االحرتام والتقدير املتبادل  
الشعور بالراحة واألمان والسكينة  

تكوين عالقات تقوم عىل الثقة بني الكبار واألطفال  
خلق تعلمي وجداين  

منح األطفال الفرصة لتفريغ طاقاهتم اإلبداعية  
املعايشة ُمقدمة عىل اإلجناز  

إيقاظ التفكري والعمل املستقل اإلبدايع  
الدخول يف مناقشات مع األطفال  

اهلدف املنشود هو أيًضا منح املاكن والوقت، من أجل:

إجراء النقاشات  
حل اخلالفات  

التجربة  
اإلنصات  
التجريب  

اكتشاف الفروق والقوامس املشرتكة  
اختبار احلدود ومحتل اإلحباط  

الرعاية:

يف مؤسسة الرعاية الهنارية اإلجنيلية لألطفال بريكر شرتاسه ُتقدم 
الرعاية لألطفال يف املرحلة العمرية بني 2 حىت 6 أعوام. وميكهنم 

االختيار بني عروض الرعاية التالية:

12:30 – 7:30 25 ساعة:  
7:30 – 14:30 أو 7:00 – 14:00 35 ساعة:  

17:00 – 7:00 45 ساعة:  

ُتقدم الرعاية لألطفال يف أربع مجموعات، ُحتدد القاعات اخلاصة هبا باأللوان 
األمحر واألزرق واألصفر واألخرض.


