
    
 Familienzentrum شركاؤنا     

Schotthock 

St. Ludgerus und St. Bonifatius 

Kath. Kindertageseinrichtungen 

 
وكيف تصل إلينا         

 التحدث الينا:    
 جميع الموظفين على شركاء التعاون

 وأبلغ وعروضها وللمساعدة.
يمكن الحصول على معلومات محددة حول خدمات استشارية في وضع 

 نشرة لدينا.

Arabisch 

 المدارس االبتدائية
Canisiusschule, Ludgerusschule,  

Bodelschwinghschule 

 األطباء والمعالجين
Praxen für Sprachtherapie, Kinderärzte 
Gesundheitsamt Steinfurt-Arbeitskreis  

Zahngesundheit 

 كبار السكن / مركز كبار
Scheipers Hof, Coldinne Stift 

 خدمات استشارية
Kath. Familienbildungsstätte Rheine, Jugend-und Fami-

liendienst e.V., Caritasverband Rheine- Erziehungsbera-
tungsstelle, Deutscher Kinderschutzbund, Caritasver-

band- Frühförderstelle, Ehe-Familien- und Lebensbera-
tung, Stadt Rheine- Fachgebiet Kindertagespflege, Cari-

tasverband- Kur- und Erholungswesen 

 المراكز الثقافية
Centro S. Antonio 

 منطقة
Stadtteilbeirat Schotthock, KAB Schotthock, Von Mensch 

zu Mensch 

 مراكز الرعاية النهارية
Familienzentrum Antonius 

Kath. Kneipp-Kindertageseinrichtung St. Lamberti 

 األندية الرياضية
Sportverein Grün-Weiß Rheine e.V. 

 شركاء آخرين
apetito AG 

 مجتمع
Kath. Kirchengemeinde St. Antonius von Padua 

 
Kath. Kindertageseinrichtung St. Ludgerus 

Bergstr. 6a 
48429 Rheine 
Frau Reckers 

Fon: 05971 7758 
Fax:  05971 949836 

kita@ludgerus-fz-schotthock.de 
www.ludgerus-fz-schotthock.de 

 
Kath. Kindertageseinrichtung St. Bonifatius 

Friedrich-Ebert-Ring 241 
48429 Rheine 
Frau Wolters 

Fon: 05971 71600 
Fax:  05971 949842 

kita@bonifatius-fz-schotthock.de 
www.bonifatius-fz-schotthock.de 

 



www.ludgerus-fz-schotthock.de 
www.bonifatius-fz-schotthock.de 

FAMILIENZENTRUM SCHOTTHOCK 
 

 "البيت المفتوح لألطفال والعائالت"
 

 "مكان اجتماع للصغار والكبار"
 

 وفيما يلي الخدمات المجتمعية من التعليم والرعاية
 والتشاور مع عروض األوبرا الرعوية معا.

 تشجيع األطفال ودعم األسر
 يمكن لذلك تم تصميم جنبا إلى جنب. ونحن نحمل عائلة المنحى

تقدم لجميع األسر البراز شوت على استعداد لمرافقة لهم كما 
 اآلباء واألسر في االهتمام والدعم.

 

 تقديم المشورة والدعم
 األطفال واألسر

 
 قائمة محدثة من اإلرشاد والعالج من بيئتنا• 
 
 أرقام هواتف الطوارئ لألطفال والمراهقين• 
 
 ساعات مشاورات مفتوحة من اإلرشاد التربوي واألسرة• 
 
الخدمات االستشارية، والمشورة الحياة العامة  bezglتوفير • 

 كما المشورة الديون
 
وضع مجموعة األم والطفل لألسر التي لديها ثالثة أطفال • 

 تتراوح أعمارهم بين
 

 أسرة التعليم الشراكة

 

 خيارات متنوعة للعائالت وخصوصا لآلباء واحد •

 

 بين الثقافات الفعاليات واألنشطة الموجهة لل •

 

عروض لتحسين مهارات األبوة واألمومة من اآلباء على  •

 وجه التحديد

 

 الصحية. النشاط البدني u./oعروض ل •

 

 التربية اإلعالمية. تشجيع القراءة u./oعروض  •

 

 اإلبداعية Musischعروض  •

 

دورات تعلم اللغة األلمانية لآلباء واألمهات الذين لديهم خلفية  •

 المهاجرين

 

الخدمات لآلباء واألمهات في مجاالت اإلدارة المالية /  •

 الدين / سوق العمل والتوجيه المهني

 

 تعزيز مهارات األبوة واألمومة من اآلباء واألمهات •

 

إمكانية أنشطة المنظمة ذاتيا من اآلباء ورابطات اآلباء  •

 Schotthockالمعترف بها في مقر األسرة مركز 

 Elterncafèفتح  •

 الرعاية النهارية لألطفال

 

 معلومات عن الرعاية النهارية لألطفال •

 

 معلومات عن طرق لتقديم الرعاية النهارية •

 

دورات إعالمية لآلباء واألمهات على الرعاية النهارية  •

 لألطفال

 

 النشرات اإلخبارية التي تستهدف تأهيل مشرفي األطفال •

 

 اتصاالت مع مقدمي الرعاية يوم واجتماعات منتظمة لتبادل •

 

 السماح لالستخدام المساحات وسائل جلساء األطفال الفردية •

 

 التوافق بين العمل واألسرة

 

تقديم المشورة لآلباء واألمهات مع الحاجة إلى الرعاية عن  •

 مواعيد العمل خارج

 

 الكشف المطلوب من الساعات الرعاية •

 

 خدمات الرعاية لتحت المعمرة / مجموعات اللعب الحر •

 

 قائمة العناوين من المربيات تدريب •

 

رعاية الطوارئ من األشقاء واألبناء من المجال االجتماعي  •

 خالل مواعيد العمل / غداء

 

 إذا الالزمة، وتنظيم الرعاية المنزلية •

 
الرعاية في حاالت الطوارئ في التعاون مع الشركات ألبناء  •
 APETITO AGالعاملين في الشركة 


