От първия си рожден ден до навършването
на възрастта за започване на училище всички деца
имат право да посещават детска градина (Kita)
или равностойна форма на обгрижване през деня.
Защо целодневната грижа е добра за моето дете?
Децата, които изобщо не говорят или не говорят
добре немски език, научават език рано. Когато
играят с другите деца, те придобиват важни
умения, като напр. съобразяване с останалите
и разрешаване на конфликти. Тези знания ще
помогнат на детето Ви да се подготви за училище.
Докато за детето Ви се полагат грижи, самият Вие
като родител имате време да учите, работите
или да се грижите за домакинството.
Всяко семейство е добре дошло!
В детската градина ще се запознаете с други родители
и деца. Всеки е добре дошъл. Ако имате някакви
желания или притеснения, говорете с възпитателите.
Кога отваря и кога затваря детската градина?
Работното време зависи от съответната детска
градина и от наличните свободни места. Има
детски градини за целодневна грижа, както и такива
за полудневна грижа - преди обед или следобед.
Полага ли се храна на моето дете?
В детската градина обикновено има определено
време за закуска и обяд. Попитайте дали
трябва да донесете закуската на детето си или
тя се осигурява от детската градина. Можете да
обсъдите специалните си желания и правила за
хранене с възпитателите.

С какво родителите могат да са полезни
на детската градина?
Родителите активно участват в живота на детската
градина, например организират тържества.
Редовно се провеждат срещи, на които
Вие говорите с възпитателите за Вашето дете.
Как да се държа, когато детето ми започне
да посещава детска градина?
В началото ще придружавате детето си в групата
и ще останете с него, докато не свикне с обстановката.
Вие заедно с възпитателите определяте времето
на раздялата.

Bulgarisch

KITA

Как да намеря детска градина и как
да запиша детето си в нея?
Потърсете подходяща детска градина близо
до адреса Ви на пребиваване. Попитайте самата детска
градина за процедурата за записване. Информация
за различните детски градини можете да получите
и от Службата за младежта (Jugendamt).
Колко струва посещението на детската градина?
Разходите за детската градина и храната
са различни. За родителите с ниски доходи
има надбавки. На някои места детската градина
е дори безплатна.
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Как изглежда ежедневието
в детската градина?

ЗАНЯТИЯ,
ЧЕТЕНЕ

Игра, ядене, сън, изследване, гимнастика, четене,
рисуване, учене, смях, пеене, занятия, излети,
нови приятели, празнуване на празници ...

ПРАЗНУВАНЕ
НА ПРАЗНИЦИ
Къде още може да се обгрижва детето ми?
Освен детската градина съществува и равностойна
форма на обгрижване през деня. Това обикновено
е по-малка, подобна на семейството форма
на обгрижване и се използва предимно за деца
под три години. По-подробна информация
ще намерите на: www.bvktp.de

