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ХТО ДОГЛЯДАЄ ДІТЕЙ ДО 3 РОКІВ? 
Як правило, діти від одного до трьох років у Німеччині можуть перебувати у дитячих яслах або у няні (TAGESMUTTER (дневная 

мама) або TAGESVATER (дневной папа)), які можуть доглядати дітей. 

У дитячих яслах дітей доглядають невеликими групами декілька вихователів. 

Няня може піклуватися про п’ятьох дітей у себе вдома або дома в батьків. 

 

ЯК ЗНАЙТИ ЯСЛІ? 
Сільська або міська адміністрація вашого місця проживання може допомогти вам у пошуках місця яслів. 

Тут ви знайдете міста та громади в районі Бергштрассе. 

 

ЯК ЗНАЙТИ НЯНЮ? 
Якщо ви живете в Біблісі, Бюрштадті, Айнхаузені, Грос-Рорхайм, Лампертхайм, Лорш або Цвінберг, сімейний центр в Бенсхаймі 

може допомогти вам знайти няню. 

Якщо ви перебуваєте в Абтштайнах, Біркенау, Фюрт, Гразелленбах, Горксхаймер-Таль, Хеппенхайм, Хіршхорн, Лінденфельс, 

Мьорленбах, Неккарштайнах, Римбах, Фірнхайм або Вальд-Мішельбах, Карітас Центр у Хеппенхаймі може проконсультувати і 

допомогти вам з пошуком няні. 

 

ХТО ДОГЛЯДАЄ ДІТЕЙ ВІД 3 ДО 6 РОКІВ? 
Діти з трьох років можуть відвідувати дитячий садок до початку школи. У дитячому садку діти можуть разом гратися та навчатися. 

 

ЯК ЗНАЙТИ ДИТЯЧИЙ САДОЧОК? 
Сільська або міська адміністрація вашого місця проживання може допомогти вам знайти місце у дитячому садку. 

Тут ви знайдете міста та громади в районі Бергштрассе. 

 

ЧИ ДОГЛЯД КОШТУЄ ГРОШІВ? 
Так, кожна організація бере гроші за догляд за дітьми. Однак сім’ї з низьким рівнем доходу можуть отримати субсидію на витрати 

від економічного відділу догляду за дітьми в управлінні соціального захисту молоді в районі Бергштрассе. 

 

Я НЕ ЗНАЙШОВ ЖОДНОГО ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ, ЩО Я МОЖУ ЗРОБИТИ? 
Місць для догляду за дітьми не так багато, тому на даний момент, можливо, вам не запропонують місце для догляду за дітьми. 

Але також є інші способи зв'язку з іншими сім'ями. 

У кафе для батьків чи в Drop-In (це відкрите та безкоштовне місце зустрічі для всіх батьків з немовлятами та маленькими дітьми) 

ви з вашою дитиною можете зустрічатися з іншими мамами, татами і дітьми один-два рази на тиждень. 

Знайомитись з іншими дітьми, вивчати німецьку мови та обмінюватись думками. Drop-In та батьківські кафе безкоштовні. 

Ви можете дізнатися, які заклади доступні у вашому муніципалітеті тут. 
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