
 للتسجيل الرئيسي

 مارس. 1الموعد النهائي ذكر طلب مكان في رياض األطفال في غضون تأن ت عليك

قبل أن يبلغ الطفل العام.  تسجيله يمكنك أن تبدي رغبتك في ،في سبتمبر أو أكتوبر طفل ولدلديك  إن كان

استخدام  ال بد منالطفل عاما. فيه يبلغ الشهر الذي  ليس لك الحق في الحصول على مكان بالروضة قبل

المنصوص عليه في خطاب  االفتتاح،لبلدية خالل شهر واحد من تاريخ التابعة لرياض األطفال أمكنة 

 العرض.

 المسجلون ضمن التسجيل الرئيسي األطفال

  بالروضة. األطفال الذين يستوفون معايير الحق القانوني في الحصول على مكان 

  تغيير الروضة.األطفال الذين يطلبون 

 

يمكن لهم الحصول على عرض في التسجيل الرئيسي.  يكفلفقط األطفال الذين لهم الحق القانوني، 

إذا كانت هناك أماكن شاغرة. يتوقف التسجيل الرئيسي حين يحصل كل  عرضلآلخرين الحصول على 

 على عرض. ،ممن لهم الحق القانوني ،طلبمالمتقدمين ب

 تنظم التسجيل في الروضة. بها، خاصة لوائح يها لدرياض األطفال الخاصة 

تقديم  عقب ،مباشرةالبريد  عبرإذا كنت تنتمي إلى واحدة من المجموعات أدناه يجب تقديم وثائق للبلدية 

 طلبك:م

   

 أو ممن لديهم قرار من منظمة حماية الطفل.اإلعاقة ذوي  األطفال من• 

 مزمنة أو من ذوي االحتياجات الخاصة.األطفال من العائالت التي تعاني من أمراض 

عليك أن تتذكر الرد على العرض بخصوص المكان بالروضة، قبل فوات األجل. يتم هذا بدخولك إلى 

 .بوابة رياض األطفالموقع 

 بعد التسجيل الرئيسي

، وهنا ال المفتوح لتسجيلمكانا ضمن اتطلب فأنت تطلب مكانا بالروضة بعد التسجيل الرئيسي، إن كنت 

 ينطبق الحق القانوني للحصول على مكان بالروضة. 



 التسجيل الرئيسيو المفتوح العالقة بين التسجيل

طلب آليا ضمن التسجيل م، يكون الالمفتوح لتسجيلافترة طلبا للحصول على مكان خالل مإذا قدمت 

 أكتوبر. 1طلب بعد مالرئيسي، في حال تقدمت بال

 لتسجيلاطلب ضمن كل من مخالل الربيع/ الصيف، ستتم دراسة ال البدءإذا كنت ترغب في أن يكون 

 التسجيل الرئيسي.و المفتوح

 طلبمهكذا يمكنك أن تقدم ال

 المناسبة جد روضة األطفال/ رياض االطفال

 طلب إلى حدود ست روضات ميمكن أن تدرج في ال

 طلب في كل مرةمال يمكن أن يكون لك أكثر من 

والخاصة في جميع أنحاء  للحصول على مكان في رياض األطفال التابعة للبلديةطلب مبيمكنك التقدم 

 رياض االطفال.موقع بوابة ائمة رياض األطفال تجدها على .  قفردريك ستاد

. معايير فردريك ستاداألماكن في رياض االطفال توزع وفق قرارات رياض االطفال التابعة لبلدية 

 قائمة المتقدمين. ضمنالقبول تحدد الموقع 

توزع األماكن. تجد القوانين على مواقع رياض األطفال الخاصة، لديها لوائحها الخاصة التي تقرر كيف 

 رياض األطفال الخاصة.

 أال تسجل الدخول(. يجب)موقع بوابة رياض األطفال طلب على مسجل ال

البريد اإللكتروني ورقم الهاتف ، وكذلك لطفلول لشخصك( د-يجب أن يكون لديك رقم وطني )أو رقم 

 .الرقم الوطنيإذا كنت في انتظار الحصول على  اتالخدممنبر بتصل النقال. ا

 بوابة رياض األطفال

 ترغب في تغيير الروضة؟هل 



 لكن تريد أن تغير الروضة، فعليك أن ترسل مطلبا جديدا. قبل،إذا كان لديك مكان في الروضة من 

 هل ستنتقل؟

، دون أن فردريك ستادمكان في رياض األطفال التابعة لبلدية للحصول على طلب متتقدم بيمكنك أن 

عند تاريخ  ،فردريك ستاد، ال بد أن يكون للطفل عنوان إقامة في فردريك ستاديكون الطفل من سكان 

 االفتتاح.

، يمكنك أن تحتفظ بالمكان في رياض البلدية لمدة شهر من تاريخ فردريك ستادفي حال انتقلت من بلدية 

 تعلن بنفسك تخليك عن المكان.االنتقال، وعليك أن 

 يها لوائح خاصة تنظم ذلك.رياض األطفال الخاصة لد

 االعتراض

 اتصل بالبلدية إن كنت تفكر في االعتراض على العرض المتعلق بمكان في الروضة.

 .اتالخدم منبر

 

   

 

 


