شروط عامة

كيفية الوصول إلينا
اإلدارة & المدرسة

Maßnahmen-Nr.: 843/1100/2020
مدة الكورس :وفقا للمرحلة الدراسية

CBZ

المرحلة األولى  :١تعلم اللغة األلمانية المختصة والمتعلقة
برعاية األطفال بما يعادل  ٣٢٠وحدة دراسية
 A2/ B1كمستوى لغوى
المرحلة الثانية  :٢الشروط العامة المهنية  :تعلم اللغة االلمانية
المختصة والمتعلقة برعاية األطفال بما يعادل  ١٦٠وحدة دراسية.
 A2/B1كمستوى لغوى

München GmbH
Ihr Bildungspartner

المرحلة الثالثة  :٣ا التغذية :تعلم اللغة األلمانية المختصة
والمتعلقة برعاية األطفال بما يعادل  ١٦٠وحدة دراسية.
 B1/ B2كمستوى لغوى
المرحلة الرابعة  :٤تأهبل مربى /مربية األطفال
بما يعادل  ٤٠٠وحدة دراسية.
 B2كمستوى لغوى
أوقات الدوام الدراسى :من األثنين إلى

الجمعة

CBZ München GmbH
Leonrodstraße 54, 80636 München
Tel.: (089) 542612-0
Fax: (089) 542612-97
E-Mail: gkohler@cbz-muenchen.de
www.cbz-muenchen.de

المختص بالرعاية النهارية لألطفال

CBZ München GmbH
ist ein durch die
TÜV Rheinland Group
zertifizierter Bildungsträger
ZN-Nr.: 01600091950

من الساعه الثامنة والربع صباحاً  ٨:١٥وحتى الساعة الثالثة
والنصف ظهراً  ٣:٣٠ظهرا
بداية الكورس ١٢ :أكتوبر ٢٠٢٠
التكلفة
يمكن تقديم الدعم المالى لإلشتراك فى البرنامج التأهيلي بعد
إستيفاء بعض الشروط .يمكن إمدادكم المزيد من المعلومات من
خالل وكالة العمل والجوب سنتر المختصين.
حاالت خاصة
األشتراك فى البرنامج التأهيلى باإلتفاق مع الممول المالى
والمهتمين باإلشتراك بالبرنامج و
CBZ München GmbH
الشهادات
 Telc B1-B2شهادة

إختبار الكفاءة للعمل مختص بالرعاية النهارية للأطفال
شهادة كورس اإلسعافات األولية

المحتوى التعليمى

المعرفة التربوية األوليه.
تعلم مهام وواجبات ومهارات الشخص
المختص برعاية األطفال.
تعلم المصطلحات اللغوية المختصة مستوى
لغوى
B1/ B2
شهادة اإلسعافات األولية.
اكتساب الخبرات العملية األولية.

المختصين للتواصل
Gisela Kohler
اإلدارة ،رعاية شئون الطلبة المشتركين
Tel.: (089) 542612-0
Fax: (089) 542612-97
E-Mail: gkohler@cbz-muenchen.de

Lyubov Funk M.A.
اإلدارة ،رعاية شئون الطلبة المشتركين
Tel.: (089) 542612-11
Fax: (089) 542612-97
E-Mail: lfunk@cbz-muenchen.de

معلومات عامة
مؤخراً دخل قانون الحضانة الجيدة حيز التنفيذ فى والية
البافريا .وعلية فيجب أستقطاب أشخاص جدد للعمل فى
مراكز رعاية األطفال النهارية ( كيتا) كمربين ومختصين فى
رعاية األطفال .وذلك لدعم الطاقم التربوي فى مراكز رعاية
األطفال فى مجاالت متعددة مثل  :تطوير مهارات األطفال ،
الصحة ،التغذية والحركة .ويشمل الدعم أيضاً الرعاية النهارية
لألطفال طوال فترة اليوم وذلك لتخفيف األعباء عن الطاقم
التربوي.
ولدعم ذلك تقدم كلا من
 Elly- Heuss- Knappبالتعاون مع CBZ
برنامج التأهيل التمهيدى للعمل للأطفال فى مركز الرعاية
النهارية
شروط األشتراك بالبرنامج
لديك الحافز والدافع لرعاية وتعليم وتربية األطفال✓ .

األهداف المنشودة
اكتساب المعارف والمهارات الالزمة فيما يخص
رعاية األطفال.
تقديم الرعاية الفردية والمناسبة لعمر األطفال.

Adriana Hamm M.A.
اإلستشارات،
الرعاية التربوية واإلجتماعية
Tel: (089) 542612-16
Fax: (089) 542612-97
E-Mail: ahamm@cbz-muenchen.de

إضفاء السعادة على نفوس األطفال اثناء رعايتهم✓ .
يفضل توافر خبرة مهنية فى مجال الرعاية التربوية
المبكرة.
شهادة إتمام التعليم المتوسط أو بدون شهادة أو
معادلة الشهادة.

✓

✓

مرافقة األطفال اثناء اللعب.

اإللمام بأساسيات اللغة األلمانية بداية من مستوى ✓
✓ A2 bis B2

 B1/B2شهادة اللغة األلمانية.

القدرة على حل النزاعات✓ .

التأهيل المبدئي للعمل كمختصين لرعاية األطفال
وفقاً للمنهج الدراسى المقدم من المعهد
األلمانى لرعاية الشباب والقصارين.

القدرة على العمل الجماعى مع الفريق✓ .
أال يقل السن عن  ٢١عاما✓ ً.
صحيفة الحالة الجنائية ( حسن السير والسلوك)✓ .
اختبارالكفاءة✓ .

