
 دار الرعاية النهارية )زانت مونيكا(

افتتحت دار الرعاية زانت مونيكا في الخامس عشر من  

برعاية ملكة الجالية المسيحية  1965تشرين الثاني عام 

خضعت الدار بعد  2007ماريا ومنذ كانون الثاني عام 

 االتحاد لرعاية الجالية المسيحية للصليب المقدس .

في دار الرعاية الخاصة بنا يعمل المربيون المعترف بهم  

 لى وجه الحصر.وطنيا ع

 

 

 مونيكا:أصل التسمية لدار القديسة 

بعد الميالد في الجزائر وعلى الرغم  332ولدت مونيكا عام 

من كونها تنحدر من أسرة مسيحية  إال انها تزوجت من عضو 

مجلس البلدية الوثني باتريتسيوس وربت أبناءها الثالثة على 

الديانة المسيحية. كان آوغوستيني  أحد أبنائها الثالثة ذكيا 

 مما أقلو والدته وفي أحد ااييام للغاية لكنه لم يكن يؤمن باهلل

اختفى ولم تسمع والدته عنه شيئا لوقت طويل. بكت كثيرا ولم 

تتوقف عن الصالة من أجله. كان آوغوستيني قد كرس نفسه 

للدراسة والعلم وأصبح بروفسورا مشهورا وفي الثانية 

والثالثين من عمره عمد نفسه وأصبح كاهنا ثم أسقفا ويعد 

أشهر الكهنة المسيحيين . توفت مونيكا في آوغوستيني من 

بعد الميالد وهي مدفونة اليوم في روما  387أوستيا عام 

 وتعتبر مونيكا المقدسة راعية لألمهات.

 تنظيم العمل

نشارككم بفعالية في صياغة الحياة اليومية في دار 

 الرعاية كما نساهم معا في تنمية اايطفال .

 

 مهارات اجتماعية

 تربية الحس الموسيقي 

 والثقافية االجتماعيةالتربية  

 تعليم الثقافات المتعددة 

 الدين واايخالق 
 مهارات ذاتية

  التغذيةالجسد الصحة 

 الحركة 

 اللغة والتواصل 

 خبرات مختلفة

 تعليم الرياضيات 

 العلوم الطبيعية 

 التعليم الفني 

 التعليم البيئي 

المشاركة 

 في المجتمع

 وسائل اإلعالم

نسعى لمشاركة التعليم مع أولياء اايمور لنعزز أفضل 

إمكانية تنمية ايطفالكم )أيام للتحدث مع اايهالي 

 ( .......ملصقات إعالنات أمسيات وندوات تدريبات

 

نرى أنفسنا في تنمية دائمة ونعمل باستمرار 

الظروف المعيشية لضمان جودة منشأتنا ونواكب 

 لألسر ونتفاعل مع التطورات االجتماعية.

 

أطباء 

 األطفال

المدارس  

 االبتدائية

أسقفية جمعية 

 الكاريتاس

 

 مع الكنسيالمج

 الصليب المقدس

 

خدمة المرأة 

االجتماعية 

 الكاثوليكية
 لدية دولمنب

 

المدارس 

االختصاصية في 

علم االجتماع 

 التربوي

مركز التربية 

 األسرية

 

اإلرشاد التربوي 

لآلباء واألمهات 

 واألطفال والشباب

 
 معالجون مهنيون

 طبيعيون

 

معالجو 

 النطق

التدخل المبكر 

 في نوردكيرشن

 

التدخل المبكر 

 المتنقل



 

 ما المتوقع 

طفال تتراوح  95نتألف من خمس مجموعات رعاية تشمل 

 أعمارهم بين اايربعة أشهر وعمر االلتحاق بالمدرسة.

 أنماط المجموعات:

طفال ما بين عمر الثانية أوال: ثالث مجموعات كل منها عشرين 

 و السادسة .

ثانيا: مجموعة من عشرة أطفال ما بين عمر اايربعة أشهر 

 والسنة الثالثة.

ثالثا: مجموعة من خمسة وعشرين طفال ما بين عمر الثالثة 

 والسادسة.

 أوقات الدوام: 

وحتى الساعة  7:30من االثنين إلى الجمعة ما بين الساعة 

عدد الساعات اايسبوعية حسب حاجتك وتستطيع اختيار  16:30

 ساعة. 45أو  35 – 25

إذا كان أطفالكم بحاجة للرعاية في فترة الظهيرة فيجب التسجيل 

 ساعة أسبوعيا على اايقل. 35لمدة 

 تكلفة طعام الظهيرة:

 .تخصم رسوم تكلفة طعام الظهيرة شهريا

 اإلفطار:

ضمن بوفيه يجتمع اايطفال أسبوعيا على اإلفطار يوم اايربعاء 

 مفتوح أما باقي ااييام فيحضرون طعام الفطور معهم من المنزل.

 

 معلومات حول الروضة

 دار الرعاية زانت مونيكا

 48249دولمن  17العنوان هولزنفيغ 

  025942212هاتف 

 البريد االلكتروني:

 -kita.stmonika

-duelmen@bistum

muenster.de 

المجمع الكنسي الراعي الرسمي: 

 الكاثوليكي الصليب المقدس

دار رعاية نهارية كاثوليكية 

 لألطفال

 

 يوتا كوماناإلدارة 

 

 دار الرعاية النهارية

انت مونيكاز  
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 دار الرعاية األسرية

انت مونيكاز  

نرى أنفسنا مكانا للتواصل واللقاء . نحن ننصح 

 نوجه وندعم األسر في منطقة فيدلير.

 

 نقدم خدمة استشارات شاملة لحاالت مختلفة.

مركز االستشارات كاريتاس لآلباء واألمهات واألطفال 

 والشباب

يمكنك في هذا المركز مراجعة المهنيين التربويين 

والنفسيين من ذوي الخبرة ومناقشة اسئلتك معهم فيما 

أطفالك. نلتقي مرة واحدة شهريا يتعلق بتطوير وتعليم 

في مشاورات مفتوحة مجانية للمهتمين وذلك في مركز 

 الرعاية الخاصة بنا.

 الموظفة المسؤولة هي السيدة منى هيمر.

 طفلك في أيدي أمينة: -دار رعاية األطفال 

ال تتوافق أوقات العمل دائما مع أوقات العائلة قد يكون 

مرنة فردية ومتعددة  الحل مركز رعاية األطفال رعاية

الخيارات لألطفال دون الرابعة عشر من العمر. ستكون 

اإلجابة على األسئلة حول هذه الخدمة االجتماعية 

 (SKF)بالتعاون مع جمعية المرأة الكاثوليكية 

 الموظفة المسؤولة السيدة مارغوت شتودينت.

مركز االستشارات كاريتاس لآلباء واألمهات واألطفال 

 والشباب



 

مركز االستشارات في أبرشية مونيستر لألزواج 

 الحياتيةوالعائالت في الشؤون 

نسعى إلعطاء النصيحة والدعم في المراحل الصعبة من 

الحياة وهي مفتوحة لجميع الناس الذين يعانون من 

مشكلة شخصية أو مشكلة مع الشريك ويشمل ذلك كل 

الحاالت أفرادا وأزواجا وعائالت. هناك مشاورات 

 مفتوحة مجانية للمهتمين مرة واحدة شهريا.

 منى هيمرالموظفة المسؤولة السيدة 

 هل لديكم أي اهتمام أو حاجة ؟

 رجاء تواصلوا معنا


