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دليل حضانات الرعاية اليومية 
للأطفال بمدينة هيرنه

البحث عن أماكن شاغرة لدى حضانات 
الرعاية اليومية للأطفال وحجز مكاٍن بها

 كيفية العثور على حضانات الرعاية 
اليومية للأطفال:

ستجدون بهذا الدليل كل عناوين حضانات الرعاية اليومية للأطفال 
هذه  حول  المعلومات  كافة  على  الحصول  يمكنكم  هيرنه.  بمدينة 
تحقيق  أجل  من  لكم.  المناسب  الشاغر  المكان  وحجز  المؤسسات 

ذلك، عليكم إتباع المراحل التالية:

1. البحث عن حضانة رعاية يومية للأطفال
2. اختيار الحضانة المناسبة لكم

3. تسجيل وحفظ بيناتكم
4. المراجعة والتأكد من صحة البيانات

يمكنكم متابعة إجراءات التسجيل عبر الانترنت واستقبال الرسائل 
التي  السر  وكلمة  المستخدم  اسم  إدخال  عبر  وذلك  الإلكترونية 
المثال  سبيل  على  تعلمكم  الرسائل  هذه  عليها.  ستحصلون 

بقبولكم بالمؤسسة التي تم اختيارها أو من أجل التعارف.

يمكنكم أيضاً الحصول على هذه المعلومات عبر البريد إذا رغبتم 
بذلك.

الانترنت،  يمكن للأولياء، الذين ليست لهم إمكانية التسجيل عبر 
تحديد  أو  اختيارها  تم  التي  الحضانة  لدى  مباشرة  التسجيل  من 
شؤون  قسم  على  المسؤولة  المؤسسة  هذه  إدارة  مع  موعد 
العائلة من أجل إكمال إجراءات التسجيل. يمكن أيضاً إجراء عملية 

التسجيل وذلك في أثناء زيارة للمؤسسة حسب شروٍط معينة.



إلى السادة الأولياء والمربين

هل تبحثون عن مكاٍن شاغر من أجل تسجيل أطفالكم لدى حضانات 
الرعاية اليومية؟

اليومية مساعدتكم  الرعاية  البحث عن حضانات  لمحرك  إذاً  يمكن 
في ذلك. إذ تبدأ مرحلة تكوين الطفل بمدينة هيرنه في سن مبكرة 
في  يساعد  متميز  بأسلوب  التعلم  إمكانية  توفير  ذلك  أثناء  ويتم 
صقل وتطوير قدرات الطفل وتجعله يكتسب خبرات أكثر. يمكنكم 
إذاً عبر هذا التطبيق من التعرف على برامجنا المتوفرة في تكوين 
أطفالكم بمدينتنا وبالتالي يمكنكم اختيار الأفضل لطفلكم. فعلى 
سبيل المثال يمكن اختيار الحضانة بناءا على بعد المسافة إلى محل 
الإقامة أو بناءا على الاسلوب التربوي المتوفر المناسب للطفل أو 

اختيار المؤسسة حسب مقايٍس أخرى. يمكنكم إذاً أخذ فكرًة شاملًة 
عن المكان المناسب الذي يلبي احتياجات طفلكم. كل ما في الأمر 
أنه يجب عليكم حجز مكان لدى المؤسسات وذلك عبر هذا التطبيق. 
بهذه الطريقة يمكنكم تجنب الذهاب مباشرة للمؤسسات من أجل 
عملية التسجيل. وبالتالي أصبحت عملية التسجيل عن بعد أسرع، 
أسهل وأوضح. نريد أن نمنح لكل طفل بمدينة هيرنه أفضل الفرص 

لبداية جديدة. لذلك يعد محرك البحث عن الحضانة ركيزة مهمة.

يمكنكم أيضاً بطبيعة الحال مثل ما عهدتم، التسجيل من أجل حجز 
مكان بأحد المؤسسات التي تم اختيارها، مباشرة بإدارة المؤسسة. 
يعد التسجيل المباشر بإدارة المؤسسة عاملاً مهماً. لكن التسجيل 
لطفلكم  المناسب  المكان  اختيار  على  يساعد  التطبيق  هذا  عبر 

بطريقة بسيطة وخالية من التعقيد.

مع أحر التهاني

رئيس البلدية
الدكتور فرانك دودا

 
Dr. Frank Dudda

محرك البحث عن حضانات الرعاية اليومية للأطفال
اليومية  الرعاية  حضانات  عن  البحث  محركة  خلال  من  يمكنكم 
مؤسسات  جميع  عن  المعلومات  كافة  على  الحصول  للأطفال 
البرنامج  هذا  خلال  من  العثور  يمكنكم  هيرنه.  بمدينة  الحضانة 
على حضانات مدعمة إما من الدولة أو الكنيسة أو أطراٍف أخرى.
يمكنكم التسجيل عن بعد من دون الاضطرار للذهاب إلى هذه 
المؤسسات والقيام بعمليات التسجيل مباشرة أو التسجيل على 
هذه  لدى  شاغر  مكاٍن  على  الحصول  أجل  من  الانتظار  قائمة 

المؤسسات.
البحث  محرك  لدى  المتواجدة  البحث  خاصية  خلال  من  يمكنكم 
اقامتكم.  لمحل  للأطفال  نهارية  حضانة  أقرب  على  العثور  من 
تقديم  خلال  نفسها وذلك من  بالتعريف عن  تقوم كل مؤسسة 
إلى  بالإضافة  التربوي.  لمنهجها  أوقات عملها ومحاور  عروضها، 
البرنامج على معرض صور  العثور من خلال هذا  يمكنكم  ذلك، 

لكل حضانة.
استعمال  خاصية  له  جهاز  عبر  البحث  محرك  استخدام  يمكنكم 
يمكنكم  الذكية.  الهواتف  أو  الحاسوب  أجهزة  مثل  الانترنت 
من  وذلك  ومكان  زمان  كل  في  البرنامج  هذا  استعمال  بالتالي 
خلال إدخال بيناتكم والمتمثلة في اسم المستخدم وكلمة السر. 
التسجيل للحصول على  إجراءات  الطريقة يمكنكم متابعة  بهذه 
مكان بأحد المؤسسات التي اخترتموها أو على معلومات تفيدكم 

بالحصول على مكان بها.
للإجابة عن استفساراتكم أو طلب المساعدة من أجل العثور على 

مؤسسات الحضانة، يمكنكم التواصل مباشرة مع المربين 
المسؤولين عن تأطير الأطفال عبر هذا الرقم: 

0 23 23 / 3 98 60 54 
أو الاتصال بمركز مدينة هيرنه عبر هذا الرقم:  

0 23 23 / 16 - 31 76  


