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Беручи участь у різних 
Заходах з питань догляду за 
дитиною, ми можемо 
спільно представляти 
інтереси батьків та 
привернути увагу до ваших 
потреб.

Завдяки нашим власним 
групам спеціалістів ми 
зосереджено розглядаємо 
питання за вашими 
зверненнями та можемо 
використовувати наші 
знання для роботи над 
покращенням та вирішенням 
цих питань.

Ми є прдставниками для 
адміністрації, політики, 
спонсорів , керівників та   
працівників дитячих садків.

Якщо ви хочете дізнатися про нас більше, 
ви можете зробити це в будь-який час.

Звертайтесь до нас.

НАШІ КОНТАКТИ:МИ 
ПРИСЛУХАЄМОС
Я ДО ВАШИХ 
ПРОБЛЕМ І 
ЗАВЖДИ 
НАМАГАЄМОСЯ 
ЗНАЙТИ 
РІШЕННЯ!

для  дитячих садків та садків денного догляду
Delmenhorst



ЦЕ СТОCУЄТЬСЯ НАС

На якість перебування 
ваших дітей у дитячих 
садках  впливає, 
співвідношення 
кваліфікованих 
працівників і дітей у 
застосуванні правильно 
рзробленної методики 
виховання.

ДИТЧИЙ САДОК – 
ЯКІСТЬ

Для забезпечення, 
зміцнення здоров’я, 
здорового харчування в 
дитячих садках, стандарт 
DGE  (Німецька Організція 
Харчування) як посібник є 
важлиим джерлом.На жаль, 
однакві внески за родукти 
не впливають націнність 
харчування. Тут недостатній 
контроль за якістю. В 
основноу дітям подають на 
обід теплу їжу, яка повинна 
відповідати якості здороого 
харчування.

Новий Закон Нижньої 
Саксонії щодо дитячх 
садків та садків денного 
догляду має великий 
вплив на надійність 
денного догляду за дітьми 
але усклднює органіацію 
батьківського комітету на 
національному рівні.

NKiTaG

Влітку 2021 року, після довгої перерви, ми вперше 
знову змогли прийняти батьків з денного догляду до 
дитячого садка, як учасників. Для того, щоб мати 
можливість сприймати ці інтереси також, важливо 
посилити зону денного догляду за дітьми додатковими 
членами.

Для того, щоб прирівняти надійний догляд у дитячому 
садку з доглядом у денному центрі, все ще існує 
потреба в діях у сферах моделей заміщення та 
переході від обстеження U3 до Ü3.

Щоб бути більш доступними для вас, у нас є власний 
веб-сайт, Facebook та Instagram.

Щоб ми могли тримати вас в курсі подій, ми ділимося 
тут новинами та корисною інформацією

ДЕННИЙ ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖIДіти з особливими 
освітніми потребами 
також мають право брати 
участь у дошкільній освіті. 
Однак ця участь не може 
бути гарантована для 
кожної дитини через 
відсутність визначення 
потреб і занадто мало 
пропозицій.

ІНКЛЮЗІЯ

ПІДТРИМКА 
ПРЕДСТАВНИКІВ 
БАТЬКІВСЬКИХ 
КОМІТЕТІВ

ЯКІСНЕ 
ХАРЧУВАННЯ HA 
ОБІД


