
Für Fragen steht der 
Kita-Beitragsservice 

 zur Verfügung 

Sprechzeiten 

Mo,Fr: 9-12 Uhr 

Di, Do 9-15 Uhr 

Hotline 

0421  
361 31112 

Senatorin für Kinder und Bildung, Rembertiring 8-12, 28195 Bremen 

An die Erziehungsberechtigten

Bremen, 25.03.2019

حضرة األهالً األعزاء، 

حٌث وافمت محافظة برٌمن بتعدٌل . تم إلغاء رسوم مراكز رعاٌة األطفال اعتباراً من سن ثالث سنوات! لمد تم

.   2019 شباط 27ضروري على لوانٌن حضانات األطفال فً برٌمن بتارٌخ 

ماذا ٌعنً إلغاء الرسوم؟ 

 لن ٌدفع الوالدٌن رسوم الحضانة لألطفال اللذٌن بلغوا السنة الثالثة من العمر وذلن حتى 01.08.2019اعتباراً من 

.  دخولهم للمدرسة

 آب، سٌتم إعفائهم من الرسوم اعتباراً من الشهر 01بالنسبة لألطفال الذٌن سٌبلغون السنة الثالثة من العمر بعد 

. الثالث بعد ٌوم المٌالد

كم ساعة سٌتم إعفائها من الرسوم؟ 

األطفال اعتباراً من سن الثالثة والممٌمٌن فً برٌمن ٌحك لهم الحصول على الرعاٌة حتى ست ساعات 

 ً لتحدٌد مدى إمكانٌة حصولكم على حك الرعاٌة الممانٌة ألطفالكم، سٌتم فحص ذلن بناًء . ممانٌة ٌومٌا

. على الحامة لذلن

وبشكل عام ٌمكن . وهنا سٌتم توضٌح، كٌف ٌتم تحدٌد الحامة للرعاٌة، على سبٌل المثال بسبب عمل الوالدٌن

 ً  .فً هذذ الحالة الحصول على حك الرعاٌة لمدة ثمان ساعات ممانٌة ٌومٌا

ماذا ٌغطً إعفاء الرسوم؟ 

 ً تكالٌف الغذاء ستدفع من لبل . ااعفاء من الرسوم ٌغطً فمط رسوم الرعاٌة ألطفالكم حتى ثمان ساعات ٌومٌا

. الوالدٌن فً المستمبل

 المستفٌدٌن من المساعدات االمتماعٌة أو الحاملٌن لمواز برٌمن ٌتم إعفائهم من :كما فً السابق

 ً . الرسوم وٌحصلون أٌضاً على تكالٌف الغذاء أٌضا

لمن ٌدفع الوالدٌن مستقبالً الرسوم؟ 

 وتدفع Bremischen Beitragsordnungحتى اآلن ٌتم حساب رسوم الرعاٌة وطعام الغذاء من لبل 

انطاللاً من هذا العبء ااداري ٌمكن تخفٌف لسم كبٌر اعتباراً من السنة الدراسٌة  . مباشرة من لبل الوالدٌن

 كما فً غٌرها KITA Bremenاعتباراً من السنة المادمة ستكون الدراسة فً الحضانات التابعة لـ . 2019/2020

 من خالل Kita-Beitragsserviceمن المؤسسات التعلٌمة ممانٌة وستدفع الرسوم من لبل 

Landeshauptkasse  .

وفً حال عدم التأكد، ٌمكنكم مرامعة إدارة الحضانة . سٌتم إعالمكم بشكل رسمً  من لبل الحضانة الخاصة بكم

. الخاصة بكم للتأكد

أٌضاً سٌتم إعفاء الوالدٌن الذٌن ٌنتمً أبنائهم لنادي الوالدٌن أو ٌتم رعاٌتهم من قبل أحد العاملٌن فً مجال : هام

الفاتورة الخاصة بطعام الغذاء وتحصٌل . الرعاٌة والذٌن بلغوا الثالثة من العمر من الرسوم حتى دخولهم للمدارس

. رسوم األطفال دون سن الثالثة وكذلك أطفال مراكز الرعاٌة سٌتم إعدادها كما فً السابق

E-Mail

kitabeitrag@ 
performanord.bremen.de 



Fragen von Familien in 

Elternvereinen oder 

Kindertagespflege 

beantwortet die 

Elternbeitragsstelle 

 Hotline 

0421  
361 10304 

Sprechzeiten 

Mo - Fr 

9-16 Uhr

E-Mail

elternbeiträge@ 

kinder.bremen.de 

oder 

tagespflege@ 

kinder.bremen.de 

اإلصالح المركزي؟ ما هو 

ٌعتمد تحدٌد رسوم مراكز رعاٌة األطفال بعد الدوام المدرسً على دخل األسرة، والذي سٌتم تمٌٌمه ذاتٌاً فً المستمبل من 

 .خالل المعلومات الممدمة من لبلكم عن حالة دخل أسرتن

 . خالل األٌام المادمةKita-Beitragsserviceسٌتم إرسال األوراق المطلوبة والضرورٌة لحضرتكم من لبل الزمالء فً 

المستفدٌن من المساعدات االمتماعٌة وحاملً مواز برٌمن ال ٌدفعون أي اشتراكات او رسوم طعام : ال ٌزال ٌنطبك ماٌلً

، ولكن من المهم مداً تمدٌم كشف المساعدات االمتماعٌة Kita-Beitragsserviceالغذاء، ولكن مع ذلن سٌتلمون برٌداً من 

. أو مواز برٌمن، فمط بهذذ الطرٌمة ٌمكن إعفاءكم من دفع رسوم مراكز رعاٌة األطفال وطعام الغذاء

لماذا الكل؟ 

مع إلغاء رسوم الحضانة تتحمل محافظة . من خالل الرعاٌة فً الحضانات سٌتم تموٌة وتطوٌر مهارات طفلن ودعمه

. برٌمن مزء هام مداً لتخفٌف العبء عن أسرتن وتسهٌل التوفٌك بٌن العمل واألسرة

ٌتٌح ااصالح المركزي للرسوم اامكانٌة للحضانات للتركٌز مستمبالً على مهامها، كالرعاٌة والدعم 

. ألطفالكم، وذلن لنخطو خطوة أخرى فً طرٌك تحسٌن المودة فً مراكز الرعاٌة

. 2019/2020فً هذذ المناسبة أتمنى لكم بداٌة مٌدة فً السنة الدراسٌة المدٌدة للحضانات 

 أطٌب التمنٌات

Ihre Senatorin für Kinder und Bildung 

Dr. Claudia Bogedan 


