
ኣብ Sachsen-Anhaltኩሎም ቆልዑት ንክእለዩ መሰል ኣለዎም ኣብ ሓደመዓልታዊመዕቆቢ ቆልዑት (KiTa /ኪታ)፣ ኣብ ሓንቲ
ኣላይት ወይ ኣብ ሓደ ኣላይ። ቆልዑት ብኸምኡ ብሓንሳብ ምስ ካልኦት ባህልታት ክመሃሩን ክጻወቱን ኣማራጺ ኣለዎም።
በብዕድመኦም እዮም ዝድገፉ፣ ካብ ሓድሕዶምን ብሓባርን ይመሃሩ። እቶም ዝተመሃሩ ፐዳጎጊካውያን ኪኢላታት ውልቃውያን
ናይ ደገፍን ትምህርትን ቀረባት ይምድቡ፣ ውልቃውያን ክእለታት ናይቶም ቆልዑት መታን ክድገፉን ክድልደሉን፣ ኩሎም ማዕረ
ዕድላት ንዕዉትመጀመርያ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ንክህልዎም።

ብዙሓት ቆልዑት ዋላ ቅድሚ ሳልሳይ ልደቶም ድሮ ኣብ ሓደ ትካል ቆልዑት ይኸዱ። ኣብ ጉጅለታት ኣብ ቅድሚመዋእለ ሕጻናት
ቆልዑት ኣብመንጎ ዕድመ 0ን 3ን እዮም ዝእለዩ፣ እቶም ዕብይ ዝበሉ ቆልዑት ኣብመንጎ ዕድመ 3ን 7ን ጉጅለታት ኣብመዋእለ
ሕጻናት ይቖሙ። እቲ መዓልቲ ዝበዝሕ ግዜ ብንጹር ተሰሪዑ፥ ድሕሪ ሓባር ቁርሲ ናይ ዛንታ ኣኼባ ይግበር፣ ነጻ ጸወታ፣
ፐዳጎጊካውያን ቀረባት ከምኡ'ውን ቦታ ንምንቅስቓስ ከምኡ'ውን ጸወታ ኣብ ደገ ኣሎ። ድሕሪ'ቲ ሓባር ምሳሕ ናይ ቀትሪ ድቃስ
ይመጽእ፣ ጠዓሞትን ነጻ ጸወታን ኣብውሽጢወይ ኣብ ደገ፣ እቶም ቆልዑት ብወለድኦም ክሳብ ዝውሰዱ። ስርዓትን ልማድን ነቶም
ቆልዑት ድልዱልነትን ኣንፈትን ይህብዎም። ኣብ ምምዳብ መዓልቶም ክሳተፉ ይመሃሩ፣ ንዓሽቱ ዕማማት የስልጡ ከምኡ'ውን
ኣብ ምትሓዝ ምስ ካልኦት ቆልዑትን ዓበይትን ኣገደስቲ ማሕበራውያን ተመኩሮታት ይገብሩ። ዝለዓለ ነጥብታት ኣብቲ ኪታ
ዝተፈላለዩ በዓላትን ፍጻሜታትን እዮም፣ እዚኦምብምትሕብባርምስወለዲ እዮምዝውደቡ።

ብዙሓት ናይ ቆልዑት ትካላት ኣብ መንጎ ሰዓት 6ን 5ን ድ.ቀ. ተኸፊቶም። እቶም ወለዲ ደቆም ንሓሙሽተ፣ ሽዱሽተ፣ ሸውዓተ
ወይ ሸሞንተ ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ክእለዩ እንተዝደልዩ ክመርጹ ይኽእሉ። ወለዲ ብኸምኡ ኣብ ስርሖም ብህድኣት ከድህቡ
ይኽእሉ፣ ኣብ ስልጠና ቋንቋ ክመሃሩ ወይ ኣውስቢልዱንግ/ሞያዊ ትምህርቲ ክፍጽሙ ይኽእሉ። ወለዲ ብናይ ስራሕ ወይ ስድራ
ምኽንያት ክሳብ ዓሰርተ ሰዓታት ኣብመዓልቲ ኣብኪታምእላይ እንተዘድልዮም፣መሰል ንዕኡ ኣብ ብንጽል ጉዳይ ኣብ ቤትጽሕፈት
መንእሰያት ክምርመር እዩ።

ምዝጋበ ሓደ ቆልዓ ንምኻድ ኣብ ኪታ፣ጨንፈርመዓልታዊ ክንክን ቆልዑት ወይመዕቆቢ፡ ብቐጥታ ኣብቲ ዝተደልየ ትካል ቆልዑት
(ግዜታትብኽብረትኩም ኣስተውዕሉ)ወይ ኣብ ኢንተርነት ብመርበብ ወለዲ (ElternPortal) ይካይድ። ወለዲ ንቆልዓኦም ኣብ ሓደ
ኪታ፣ ጨንፈር ክንክን መዓልታዊ ቆልዑት ወይ ኣብ መዕቆቢ ክእለ እንድሕር ደልዮም፣ ንቆልዓኦም ሽዑ ናይ ቆልዓ ኣይ.ዲ.
የድልዮም። ወለዲ ንቀዳማይ ግዜ መእለዪ ቦታ ዝደልዩ እንተኾይኖም፣ ናይ ቆልዓ ኣይ.ዲ. ምስ ምዝጋበ ኣብዚ ElternPortal
ይወህቡ፥ https://kitaplatz.magdeburg.de/

እቶም ወለዲምትእስሳር ኢንተርነት እንተዘይብሎም፣ እቲ ኣገልግሎትምኽሪ ኪታ ቤትጽሕፈትመንእሰያት ነቲ ርእሰ-ከተማ ክፍለ-
ሃገርማግደቡርግ ኣብ ግዜታት ሰሉስ ካብ 2 ክሳብ 5.30ድ.ቀ. ከምኡ'ውንሓሙስ ካብ 9 ቅ.ቀ. ክሳብ 12ድ.ቀ. ይሕግዝ። ወለዲ ነዚ
ሓደ ቆጸራ የድልዮም፣ እዚ ብተሌፎንወይ ኣብ ኢንተርነት ኣብ www.magdeburg.de/Kinderbetreuung ክምድቡይኽእሉ።

ብዓል መዚ መንእሰያት ክፍለሃገራዊ ርእሰ-ከተማ ማግደቡርግ | ኣገልግሎት ምኽሪ Kita | Wilhelm-Höpfner-Ring 1 |
39116 Magdeburg | ኣማኻሪት፥ ወይዘሮ Reichenauer | ክፍሊ 223 | ተሌፎን 0391 5403131 |
kitaberatung@jga.magdeburg.de

otto heißt willkommen otto informiert otto öffnet türen otto verbindetotto ist vielfalt

ሓበሬታ ሰነድ ብዛዕባ ቀዳማይ ኣንፈት

ብጽሖ ኣብ ሓደመዓልታዊመዕቆቢ ቆልዑት

otto heißt willkommen otto informiert otto öffnet türen otto verbindetotto ist vielfalt

ኣብመሓበሪ ስደትማግደቡርግ ኣብመንጎብብዙሕቋንቋታትዝርከቡ ሰነዳትሓበሬታ፡
ብዛዕባ ብዙሓትቀጸልቲ ኣርእስትታት፡ ግዝያውያንቀረባትምኽርን ሓገዝን ዕረፍትንይርከቡ።

www.willkommen-in-magdeburg.de

ብዝስዕብ ተደጊፉ፦


