ANAOKULU
Çocuklara bebeklik çağından, ilkokula başlama vaktine
kadar bakıyoruz. Bakım kontenjanlarımız, haftalık 25,
35 veya 45 saat`dir.

Pedagojik çalışmalarımızdaki ağırlıklarımız:
proje çalışmaları
dini eğitim
kültürler arası bilgilendirme
dil eğitimi
özürlü ve özürsüz çocuklara bakım
öğle`den sonra aktiviteler
okul öncesi özel eğitim
veli-çocuk öğleden
sonra aktiviteleri

Caritas-Anaokulu
ve Aile Merkezi St. Viktoria
Nibelungenstr. 6
44793 Bochum
Telefon: 0234.688891
Telefax: 0234.5867370
st-viktoria@caritas-bochum.de
www.familienzentrum-viktoria.de

Yetkiliniz
Andrea Grafeld, Anaokul yöneticisi

Başvuru
Anaokulumuzu yakından taniyabilmek ve ön başvuru
yapabilmeniz için, bizimle irtibata geçmenizden, sizlere
bir randevu saati vermekten memnun oluruz.

CARITAS-ANAOKULU
VE AILE MERKEZI

ST. VIKTORIA
Semtdeki ailelerin
partneri!

AILE MERKEZI

Semtimizdeki ailelerin yanında, uzman olarak, birçok
eğitimsel-, bilgisel-, yardımsal- önerileri ve Danışma
Merkezlerini birleştiriyoruz. Aile Merkezimizin hizmetleri:
Ailelere destek ve danışmanlık
Velileri bilgilendirme
Eğitim gücünü geliştirmek
Aile ve iş hayatını bağdaştırmak

Sunduklarımıza toplam bakış
Aile ve eğitim sorularında, Caritas-Danışma
Merkeziyle açık görüşme
Pedagojik konular hakkında veli toplantıları
Rucksack-Projesi (Veli ve çocuk dil ve bilgilendirme
proğramı)
Sağlık ve Bedeneğitimi hakkında veli toplantıları
Kindertagespflege, çocuk-güncel bakıma aracılık
Henüz üç yaşına girmemiş olan çocuklara bakım
Kuşaklar arası aktiviteler
Kültürler arası etkinlikler
Veliler kahvesi

Danışmanlık ve destek

Erken yaşta çocuk bilgilendirme ve dil eğitimi

Eğitim konusunda aileleri destekliyoruz ve onlara
Anaokulumuzda uzman kişilerle danışmanlık yapıyoruz.
Işbirliği yaptığımız partnerlerimiz şunlardır: CaritasDanışma Merkezi, aile ve eğitim sorulari için ve SkFSozialdienst katholischer Frauen Bochum e.V.

Değişik organizasyon ve dairelerle işbirliği içinde, çocuklara
geniş çapta, çocuk bilgilendirme proğramları sunuyoruz.
Özellikle olan ağırlık noktamız »bütünsel dil eğitimi«.
işbirliği yaptiğımız kurumlar şunlardır: Stadtbücherei
Bochum (Bochum kütüphanesi), Walderlebnisschule
Bochum (Orman yaşama okulu Bochum), St. Marienstift
(Huzurevi) ve Kath. Familienbildungsstätte (aile bilgilendirme kurumu).

Aile bilgilendirme
Anaokulumzda, velilerin eğitim gücünü teşvik eden, veli
toplantıları düzenliyoruz. Toplantılarımızı, Katholische
Familienbildungsstätte (bilgilendirme dairesi) ile işbirliğiyle
düzenliyoruz.

Kültürler arası açılım
Diğer kültürlerin katkı ve katılımlarıyla müşterek aktiviteler,
anaokulumuzu zenginleştiriyor. Bu konudaki destekcimiz
Şehir belediyesine ait Entegrasyon dairesi ve RAA (Regionale Arbeitsstelle für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien/Yabancı kökenli çocuk ve gençleri destekleme
bürosu).

Iş ve aile hayatını bağdaştırmak
Iş ve aile hayatını bir arada yürütebilmeleri için, henüz üç
yaşına girmemiş çocukları olan ailelere, ihtiyaçlarına göre
açılış saatlerimizle ve bakım olanaklarıyla yardımcı oluyoruz.
Bunun dışında ailelere, uygun günlük çocuk bakım yeri
(Kindertagespflege) bulmalarında destek oluyoruz (örneğin
Jugendamt` ın yardımıyla, Çocuk-bakıcı borsasında veya
şehir yönetimine bağlı çocukbüro`suyla).

