
Що ви маєте знати перед прибуттям з дитиною до міста Тельтов:

Порядок отримання місця у дитячому закладі

У місті Тельтов є комунальні дитячі заклади (ясла, дитячі садочки, групи продовженого дня), 
заклади приватних власників (ясла та дитячі садочки) та няні (для дітей молодшого року). Ми є 
комунальним власником „MenschensKinder Teltow“. Дитячі заклади приватних власників ви 
зможете знайти на сторінці міста Тельтов тут: www.teltow.de →Bildung und Soziales → Kitas → 
freie Träger (LINK). Щоб довідитися про вільне місце у приватному закладі, звертайтесь, будь 
ласка, напряму до приватного закладу.

Якщо ви шукаєте для вашої дитини місце у садочку (0-6 років) або у групі продовженого дня 
(молодші школярі) у нашому закладі „MenschensKinder Teltow“, просимо вас заповнити формуляр 
„Anmeldung für einen Kitaplatz“. Для кожної дитини має бути заповнений окремий примірник.

Цей формуляр ви можете отримати в адміністрації власного підприємства міста Тельтов 
„MenschensKinder Teltow“ за адресою Neißestr. 1, 14513 Teltow, а також завантажити на 
вебсторінці „MenschensKinder Teltow“ під: Service/Anmeldung für einen Kitaplatz. Також ви знайдете
формуляр тут: (LINK)

Формуляр має бути заповненим власноруч або онлайн. Надішліть його, будь ласка, поштою до 
„MenschensKinder Teltow“, Neißestraße 1, 14513 Teltow або онлайн через вебсторінку.

Умовою для зарахування дитини до закладу є надання лікарняного свідоцтва та свідоцтва про 
щеплення від кіру. Бажано, щоб дити мала щеплення також від дифтерії, правця, коклюшу, 
поліомієліту, паротиту/кіру/краснухи, Hib (Haemophilus influenzae b) та гепатиту B. Ці свідоцтва про
щеплення можуть бути надані згодом.

Лікарняна довідка надається дитячим лікарем на ваш вибір.

Ваша заява на місце у дитячому закладі буде розглядана якмога швидше. Ви отримаєте 
підтвердження з інформацією про ваші наступні кроки. Будь ласка, зв’яжіться з керівництвом 
закладу, до якого зарахована дитина. Від керівництва ви отримаєте формуляр «Підтвердження 
зарахування дитини до установи». Не завжди ми маємо вільні місця саме в бажаному закладі, 
тому можемо запропонувати місце в іншому.

Після отримання цього формуляру вас запросять для підписання договору до „MenschensKinder 
Teltow“, Neißestr. 1, 14513 Teltow.

Загальна інформація щодо акліматизації в дитячому саду в Німеччині:

Відвідування дитячого закладу означає для дитини великі зміни. Вона потрапляє в незнайоме 
середовище (мова, люди, приміщення, розпорядок дня, ...). Будь ласка, будьте поруч з вашою 
дитиною у перші три тижні у закладі.

У перші три-чотири дні приходьте разом з дитиною до закладу на одну годину. Граючи вихователі
будуть намагатися налагодити контакт з дитиною, щоб побудувати відносини. У вашій присутності
дитина буде відчувати себе впевненіше.

Десь на четвертий день ви зможете розлучитися з дитиною приблизно на 20 хвилин. Будь ласка, 
залишайтесь у приміщенні закладу.



У наступні дні тривалість вашої відсутности буде повільно збільшуватися. Будь ласка, 
залишайтеся на всяк випадок десь поблизу.

Ваша дитина легко звикне до закладу, якщо між нею та вихователем створяться довірливі 
відносини, щоб вона дозволяла вихователю її надовго втішити та заспокоїти.

Додаткові можливості для вас у місті Тельтов

В нашому сімейному центрі „Philantow“ за адресою Mahlower Straße 139 у місті Тельтов кожен 
вівторок та четвер з 9.00 до 12.00 відбуваються зустрічі українських семей.

До сімейного центру належать також групи батьків та дітей у різних місцях розташування. В одній 
з таких груп ваша дитина зможе грати, співати, розважатися та творити з іншими дітьми.Що 
пізніше значно полегшить адаптацію до дитячого закладу.

Разом з іншими батьками та педагогами ви зможете обмінюватися досвідом, корисною 
інформацією. Групи батьків та дітей безплатні, вони починаються о 9:00 у робочі дні. Будь ласка, 
запитайте про них у вашому сімейному центрі.

Haller

Керівник установи Тельтов, 24.03.2022


