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 برنامه

 المركز البلدي لإلندماج

 منطقة كليف
   

 منطقة كليف
Nassauerallee 15-23 

47533 Kleve 
 127-85 02821: الهاتف
 151-85 02821: الفاكس

 
ستجدون المزيد من المعلومات في صفحة االندماج الخاصة 

: بمنطقة كليف  
www.integration.kreis-kleve.de 

 
 
 
 

 
 
: المسؤولية القانونية  

 منطقة كليف ـ مديرية الدائرة

 الصحافة و العالقات العامة
Nassauerallee 15-23 
47533 Kleve 
 

 0-85 02821: الهاتف

 500-85 02821: الفاكس

 info@kreis-kleve.de: البريد اإللكتروني
 www.kreis-kleve.de: اإلنترنيت

2019يونيو : حالة  

      
 

 

 

: دليل الصور  
Cover: © [Robert Kneschke] - stock.adobe.com  
Seite 2: © [Rawpixel.com] - stock.adobe.com  

Seite 4: © [Wong Sze Fei] – stock.adobe.com  
 

 :  تم تقديم الدعم من طرف

 

Rucksack KiTa  
 

 

Rucksack KiTa 
من طرف حضانات   Rucksack KiTaسيتم تنفيذ برنامج 

األطفال و كذا من طرف المراكز العائلية المتواجدة في 

عين المكان، كما سيتم مرافقة هذا البرنامج من طرف 

 .  مراكز البلدية المختصة في االندماج

 
 :  في األماكن التالية  Rucksack KiTaسيتم تنفيذ برنامج 

 
 

 أين سيقام برنامج  
Rucksack KiTa؟ 



2014 

Und w as kosten sie? 

Die Kosten betragen in 2014 pro Pferd 

30,84 Euro für die Reitplakette und  

39,44 Euro für ein Pferdekennzeichen mit 

Reitplakette.  

  

 
 

 

 

 

  
 اللغوي التكوين Rucksack KiTa برنامج يشجع

 بلغات ينشؤون الذين لألطفال بالنسبة خصوصا العام،

   .متعددة

 بصفتهم الوالدين مخاطبة ستتم اإلطار هذا في و

   .العائلة لغة تعليم في خبراء
 تنمية الوقت نفس في سيتم  KiTaبرنامج في و

 ما هذا و األلمانية، اللغة في لألطفال اللغوي الرصيد

   .تمدرسهم بداية في الجيدة االنطالقة فرص سيعطيهم

 

 

 

 ما هو برنامج 
  Rucksack KiTa؟ 

كيف يعمل برنامج    
Rucksack KiTa؟ 

  
 مجاني عرض هو  Rucksack KiTaبرنامج إن 

   .أبناء ستة إلى ثالثة من لهم الذين للوالدين موجه
 أو  KiTa طرف من مباشرة العرض هذا تنفيذ سيتم و

 بالوالدين االلتقاء سيتم حيث العائلة، مراكز أحد في

  :ب الخاصة للمجموعات بالنسبة أما .أسبوعي بشكل
Rucksack KiTa  أو امرأة إشراف تحت ستتم فإنها 

   .الوالدين لمرافقة خصيصا مكون رجل

 

 على الوالدين يحصل المجموعات التقاء ساعات في و

 أطفالهم مساعدة بكيفية الخاصة المعلومات من الكثير

 االقتراحات و األفكار من الكثير و .اللغوي تطورهم في

 بكل تطبيقها يمكن اللغة و اللهو و باللعب الخاصة

   .المنزل في سهولة

 
 Rucksack KiTa فإن سابقا ذكر ما إلى باإلضافة و

 األطفال و الوالدين بين المعلومات تبادل إمكانية تقدم

   .العمر نفس في هم الذين

 

 

 

استنادا إلى المواضيع المناسبة ألعمار األطفال فإن 

الوالدين يقدمون الدعم التربوي ألطفالهم في البيت و 

 .  بلغتهم العائلية

و لهذا الغرض فقد تم وضع العديد من المعدات رهن 

 اإلشارة، والتي تم تطويرها من طرف

Rucksack KiTa 

تتوفر المعدات المقدمة للوالدين 
 : باللغات التالية

 األلبانية العربية البلغارية

 األلمانية االنجليزية الفارسية

 الفرنسية اليونانية العبرية

 اإليطالية الكردية البولندية

 الرومانية الروسية رومانس

 اإلسبانية التركية الفيتنامية

ما هو الشيئ المميز في برنامج 
Rucksack KiTa؟ 


