
У Саксонії-Ангальт всі діти мають право на догляд у дитячих садках (KiTa) або у денної няні. Діти мають
можливість вчитися та грати разом з іншими дітьми. Їх заохочують, відповідно до віку, навчатися один у
одного та разом. Підготовлені педагогічні спеціалісти розробляють індивідуальну підтримку та освітні
пропозиції для сприяння та зміцнення розвитку та індивідуальних навичок дітей, щоб усі діти мали однакові
шанси на успішний початок навчання у школі.

Багато дітей відвідують дитячий заклад навіть до третього дня народження. Діти віком від 0 до 3 років
перебувають у групах ясел, а діти старшого віку від 3 до 7 років формують групи дитячого садка. День
зазвичай чітко структурований: після спільного сніданку є час розвитку речі, розмов, вільних ігор,
різноманітних освітніх пропозицій у тому числі вправ та ігор на свіжому повітрі. Після спільного обіду — сон,
перекус і вільні ігри всередині або на вулиці, поки дітей не заберуть батьки. Структура і розпорядок дня
дають дітям стабільність та орієнтацію. Вони вчаться допомагати формувати свій день, виконувати невеликі
завдання та отримувати важливий соціальний досвід у спілкуванні з іншими дітьми та дорослими.
Основними моментами дитячого садочка (KiTa) є різноманітні фестивалі та заходи, які організовуються та
проводяться у співпраці з батьками.

Багато центрів денного дитячого догляду працюють з 6 ранку до 17. Батьки можуть вибрати, щоб за дітьми
доглядали п’ять, шість, сім чи вісім годин на день. У цей час батьки можуть спокійно працювати, відвідувати
мовні курси або навчатися. У випадку, якщо батьки потребують догляду дитини в дитячому садочку
тривалістю до десяти годин на день (з професійних або сімейних обставин), право на це буде перевірятися в
кожному окремому випадку відділом соціального захисту молоді.

Реєстрація дитини для відвідування дитячого садка, центру денного перебування або позашкільного закладу
здійснюється або безпосередньо в бажаному дитячому садку (зверніть увагу на години роботи) або онлайн
через батьківський портал. Батькам, які бажають, щоб про їхню дитину доглядали у центрі денного догляду,
дитячому садку або позашкільному закладі, потрібен ідентифікаційний номер дитини. Батьки, які вперше
шукають місце для догляду за дитиною, отримають ідентифікаційний номер дитини під час реєстрації на
батьківському порталі за адресою: https://kitaplatz.magdeburg.de

Якщо батьки не мають доступу до Інтернету, консультаційна служба дитячих садків в Управлінні соціального
захисту молоді столиці землі Магдебург надаватиме підтримку в такі часи: по вівторках з 14.00 до 17.30 та по
четвергах з 9.00 до 12.00. Для цього батькам потрібно записатися на прийом по телефону або онлайн за
адресою www.magdeburg.de/Kinderbetreuung.
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Інформаційний лист про початкову орієнтацію

Відвідування центру денного перебування
діточок (дитячого садка)
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Додатково до багатомовних інформаційних листів, Гід з питань міграції до
Магдебургу містить інформацію щодо багатьох інших тем, пропонує численні
поточні консультації, допомогу та дозвілля.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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