چطوطور مطا را ط طد ا ط ط طد

آموزش -مشاوره  -نگهداری

 Huchem-Stammelnدر  B56 Dürenبه سمت  Jülichقرار دارد.
ی
دومی چراغ بعد از اتوبان  B56به سمت راست بروید ،دور میدان
در

مرکز خانواده
و
مهدکودک
مطا طو مطا ف را مط طز

بزنید و مستقیم بروید و سپس خیابان بعدی را به سمت چپ در
 Grabenstraßeبپیچید .تقریبا در وسط خیابان  Grabenstraßeمرکز
خانواده ما در سمت چپ قرار دارد.

ط ط ط:

مرکز خانواده  Nelly Pützیک شکل ر
گستده مهد
کودک  Nelly Pützاست .ما به عنوان یک مرکز خانواده نه
فقط برای کودکان شما بلکه برای شما  ،برای هر عضو
خانواده شما و همه شهروندان اینجا هستیم  .برای هر نوع
خواسته و یا مشکیل یم توانید با ما صحبت کنید .ما به
شما کمک خواهیم کرد چه مواردی که خودمان شخصا
انجام میدهیم و چه در تماس با همکارانمان .
ی
ر
درمان و مشاوره ای،
لیست از امکانات
شما یم توانید
ی
ر
ر
ر
لیست از پیشنهادات بهداشت و فتییک ،لیست از
ی
ی
همچنی
آموزش برای والدین  /خانواده و
پیشنهادات
سایر سازمانهای کمک دهنده را دریافت یم کنید .

Familienzentrum Nelly Pütz

پیشنهادات متنویع را یم توانید در مرکز خانواده ما
دریافت کنید .برای مثال :
ی
ی
آموزش والدین ،دوره
آموزش ،شبهای
رویدادهای

مططز ططو ططا نططوا ه Nelly Pütz

Grabenstr. 28
52382 Niederzier
www.familienzentrum-nelly-puetz.de
kindergarten-nellypuetz@niederzier.de

مططا مططک خطهططا طهط

ططوا ط ط

طز

های والدین ،رویدادهای ،VHS Rur-Eifelساعات
مالقات بطور مداوم برای ر
دفت جوانان ،مرکز مشاوره
ی
روان ev.منطقه  Dürenو پلیس منطقه ،گروه
مادر و کودک ،بعد از ظهرهای ی
هتی  ،تورهای
جنگل.
ر
ی
منتش یم شود که
دفتچه برنامه ها  2بار در سال
ر
شما یم توانید اطالعات بیشت را در صفحه
ر
اینتنت ما و در روزنامه رسیم منطقه
Niederzierکسب کنید .
بخش مهم مرکز خانواده این است که تمام
پیشنهادات را هر شهروندی یم تواند دریافت
نماید.

اتاق بازی

مرکز خانواده Nelly Pütz

اتاق تحقیق

مهدکودک ما در روستای  HuchemStammelnدر
سال  3791ایجاد شد و از سال  8002بعنوان مرکز
خانواده تایید شد.
حامی موسسه ما ”مرکز مراقبت روزانه
کودکان ” Niederzier e.Vمی باشد.

اتاق استراحت

ما می خواهیم به کودکان در همه حوزه های
آموزشی امکانات بدهیم.

کارگاه

مهدکودک از  5گروه تشکیل شده است:
3x 85کودک از سن  6-1ساله
4x 80کودک از سن  6-8ساله

نوع مراقبت ما به این صورت است:

کافه کودکان

25ساعت :
9.10 - 38.10ساعت
35ساعت :
 9.10 - 38.10و  34.00 - 36.00یا
بلوک ) 9.00 - 34.00 :همراه ناهار )
45ساعت:
 7.00—16.00یا
 ( 7.30—16.30همراه ناهار)

کتابخانه

اتاق ساخت

