
2. ما هي الوثائق المطلوبة؟
شهادة إثبات الحمل. • 
شهادة عمل أو دراسة أو تسجيل في • 

مكتب العاطلين عن العمل
ال ُتشترط أية وثيقة للتسجيل في رياض األطفال

5. أماكن حضانة الطفولة المبكرة
االتصال بالعائلة من أجل عرض المكان • 

المتوفر
تحديد تاريخ االلتحاق المطلوب• 
إبرام عقد بين الوالدين ومؤسسة الحضانة • 

المعنية 

1. التسجيل في مكتب المعلومات الخاص 
BIPE برعاية الطفولة المبكرة

ابتداء من الشهر الثالث من الحمل. • 
قبل ۱۲ شهرا على األقل قبل تاريخ • 

االلتحاق المرغوب فيه.
اإلقامة أو العمل في مدينة جنيف (من • 

1201 إلى 1209 + 1227)

3. يظل طلب التسجيل صالحا لمدة ٦ أشهر. 
6. لذلك يتعين تجديده!

بالبريد االلكتروني على العنوان التالي:  • 
contact-bipe.sdpe@ville-ge.ch

بالبريد العادي على العنوان التالي:  • 
rue du Cendrier 8, 1201 GE

الحضور شخصي الى مكتب المعلومات • 
الخاص برعاية الطفولة المبكرة أيام 

االثنين الى الجمعة من الساعة التاسعة 
صباحا إلى الثانية بعد الظهر

rue du Cendrier lu-ve 9h-14h

4. الملفات الموجودة في قائمة االنتظار
ُيحّول الطلب الى أماكن الحضانة المعنية:

وفقاً لألماكن المتوفرة حسب الفئات • 
العمرية 

وفقاً ألقدمية الطلب• 
وفقاً لسن الطفل• 
وفقاً لوضع العائلة• 



كيف يتم التسجيل؟
ُتقّدم جميع طلبات التسجيل إلى مكتب المعلومات الخاص برعاية الطفولة المبكرة

العنوان: Rue Cendrier 8، Genève 1201 (طيلة أيام األسبوع، من االثنين إلى 
الجمعة من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر)

الهاتف: 81 81 418 22 41+ (طيلة أيام األسبوع، من االثنين إلى الجمعة من الساعة 
التاسعة والنصف صباحا إلى الثانية عشرة ظهراً)

contact-bipe.sdpe@ville-ge.ch
www.ville-geneve.ch

تنبيه:
ُتقّدم طلبات التسجيل في الحضانة الترفيهية غير المنتظمة مباشرة إلى حضانة األطفال «مادلين 

دي زونفون» على العنوان التالي:
Rue de la Madeleine 16

Genève 1204
الهاتف: 37 15 310 22 41+

المعايير المعتمدة إلسناد أماكن الحضانة
ُتسند أماكن الحضانة في مدينة جنيف وفقاً لمعايير تنطبق على الجميع على حد سواء.

ُتمنح األولوية إلى العائالت:
المقيمة في الحي نفسه الذي يوجد فيه مركز الحضانة؛• 
المقيمة في مدينة جنيف• 
التي تعمل في مدينة جنيف وال تقيم فيها (وذلك بعد تلبية احتياجات سكان مدينة جنيف)• 

المعايير األخرى المعتمدة:
أقدمية الطلب، شريطة تحديث هذا الطلب بانتظام؛• 
الوجود المتزامن لشقيقة أو شقيق الطفل في المؤسسة (هذا فقط لألطفال الذين يقيمون في مدينة • 

جنيف)
الوضع المهني والعائلي واالجتماعي لألبوين• 
التناسب بين األماكن المتوفرة في المؤسسة وطلب الوالدين• 



إمكانيات الحضانة
األماكن مخصصة لآلباء واألمهات الذين يشاركون في نشاط (العمل، التدريب • 

اوالبطالة).
الفئة العمرية المعنية: مباشرة بعد انتهاء إجازة األمومة، إلى غاية تاريخ االلتحاق • 

بالمدرسة.
يمكن أن يكون الدوام في مراكز الحضانة كامالً أو جزئيا.• 

يوجد 47 مكانا للعناية باالطفال ورعايتهم 
(حضانات)

إّن األماكن المخصصة للعناية باالطفال هي 
مراكز جماعية منتظمة.

16 روضة أطفال 
روضة األطفال مكان مفتوح لمدة نصف يوم. 
ومع ذلك، يجب أن يكون الدوام فيه منتظماً .. 

ويهدف باألساس إلى تعليم األطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات للعيش و 

اللعب معا.

1 مركز للحضانة الترفيهية غير المنتظمة! 
يوّفر هذا المركز حضانة غير منتظمة لألطفال 

الذين تتراوح أعمارهم بين 18 شهراً وسن 
االلتحاق بالمدرسة. وتقتصر مّدة الحضانة على 

۳ ساعات يومياً، ۳ أيام في األسبوع كحد أقصى.

2 مركزا حضانة مخصصان لألطفال 
المصحوبين بأولياء أمورهم  

يستقبل هاذان المركزان األطفال، منذ والدتهم، 
المصحوبين بأولياء أمورهم أو بشخص بالغ 

مسؤول للترفيه والتبادل.

أماكن مخصصة لالندماج و االنخراط االجتماعي 
لألطفال:

47 فضاًء لحياة الطفل (EVE) (حضانات) 
ُتعّد فضاءات حياة الطفل مراكز حضانة جماعية 

منتظمة. 

16 أسرة للحضانة نهاراً 
توّظف جمعية الحضانة المنزلية في النهار 

في مدينة جنيف حاضنات منزليات معتمدات 
وحاصالت على تدريب أساسي. ويمّكن هذا النوع 

من الحضانة الطفل من قضاء وقته في إطار 
عائلي وبناء عالقات مستقرة مع أطفال من أعمار 

مختلفة.

2 حضانتان منزليتان
توّفر الحضانة المنزلية للطفل رعاية شخصية في 
منزل حاضنة منزلية، وكذلك رعاية منتظمة في 
مركز الحضانة. ويمّكن هذا النوع من الحضانة 
الطفل من قضاء وقته في جو أسري، في بيت 
الحاضنة، وفي بيئة جماعية، في األوقات التي 

يقضيها في مركز الحضانة.

مركزان (2) للحضانة الطارئة
تلّبي مراكز الحضانة الطارئة االحتياجات 

العاجلة والمؤقتة المتعلّقة بحضانة األطفال بناًء 
على طلب الوالدين.

وتتراوح فترات هذا النوع من الحضانة من 
بضعة أيام إلى عدة شهور.



 هل تقيمون في مدينة
 جنيف، هل تعملون في

مدينة جنيف؟
 هل تبحثون عن
 حضانة لطفلكم

 بعد انتهاء إجازة
 األمومة و حتى
 فترة التحاقهم
  بالمدرسة؟

تدعم المدينة 
عدة أماكن 

مخصصة للرعاية 
بالطفولة المبكرة

مكتب المعلومات الخاص برعاية الطفولة المبكرة 

www.ville-geneve.ch

Genève,
ville sociale et solidaire


