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Ihr Kind in guten Händen

Liebe Mütter und Väter, 
„Mit Kind in Arbeit“ (MIKA): Unter diesem Motto wollen wir im Kreis Groß-
Gerau sicherstellen, dass Sie eine gute Kinderbetreuung mit einem erfolg-
reichen Berufseinstieg verbinden können.
Wir wissen, dass Sie als Eltern Tag für Tag vor besonderen organisatori-
schen Herausforderungen stehen. Die Klärung der Kinderbetreuung ist ein 
erster und wesentlicher Schritt, um den beruflichen Einstieg zu schaffen. 
Wenn Sie Ihr Kind verlässlich betreut wissen, können Sie sich leichter 
auf neue berufliche Herausforderungen einstellen. Dabei wollen wir Sie 
mit dieser Broschüre unterstützen. Sie erhalten hier alle notwendigen In-
formationen, um die für Sie am besten passende Betreuung für Ihr Kind 
organisieren zu können. 
Wir haben die Broschüre nach den folgenden Themen gegliedert:

• Was müssen Sie für sich klären?
• Welche Betreuungsformen gibt es und wie ist der Zugang?
• Wer trägt die Kosten?
• Wer sind die Ansprechpartner_innen? 

Mit dem Netzwerk „MIKA“ möchten wir darüber hinaus zur Weiterentwick-
lung der Betreuungsangebote beitragen und familienfreundliche Arran-
gements in den Betrieben anregen. Selbstverständlich sind wir auch an 
Ihren eigenen Erfahrungen interessiert. Das Büro für Frauen und Chan-
cengleichheit des Kreises nimmt Ihre Rückmeldungen gerne entgegen 
(06152 989-332).
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg: Sowohl bei der Wahl des für Sie passen-
den Betreuungsangebots als auch beim beruflichen (Wieder-) Einstieg!

Thomas Will Walter Astheimer
Landrat  Erster Kreisbeigeordneter
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1. Welche Betreuungsmöglichkeiten gibt es? ?
1.1 Kindertageseinrichtungen

sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder 
ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Hierzu zählen 

• Kinderkrippen (für Kinder bis zu drei Jahren)
• Kindergärten (für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt)
• Kinderhorte (für Kinder im Schulalter)
• altersübergreifende Tageseinrichtungen

1.2 Kindertagespfl ege  - Tagesmütter - Tagesväter
Die Kindertagespfl ege wird von einer geeigneten Tagespfl egeperson in 
ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleis-
tet. Die Kinder verbringen eine bestimmte Zeit des Tages in einem au-
ßerhäuslichen familiären Umfeld, oft gemeinsam mit den eigenen Kindern 
und dem Lebenspartner bzw. der Lebenspartnerin der Tagesmutter bzw. 
des Tagesvaters. Hier bietet sich die Möglichkeit besonders intensiv auf 
die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes einzugehen.

2. Wer trägt die Kosten?

Personen deren Einkommen nicht für die Übernahme der Kosten der Kin-
dertagesbetreuung ausreicht, haben einen Anspruch auf Zuschüsse oder 
Übernahme der Kosten durch das Jugendamt. 

2.2 Kostenübernahme durch das Jugendamt
Nach Beantragung und Vorlage geeigneter Unterlagen (z.B. Nettover-
dienstbescheinigung der letzten 12 Monate, Mietvertrag, Aufwendungen 
für Versicherungen usw.) wird geprüft, ob die wirtschaftliche Situation der 
Antragssteller_in eine Übernahme oder Bezuschussung der Kosten für die 
Kindertagesbetreuung erforderlich werden lässt. Der Bewilligungszeitraum 
beträgt maximal 12 Monate, Verlängerungsanträge müssen rechtzeitig vor 
Ablauf des Bewilligungszeitraums gestellt werden. Die Kosten für die Ver-
pfl egung in der Kindertagesbetreuung können im Rahmen des Bildungs- 
und Teilhabepakets beantragt werden. Hinweise zu den Ansprechpartner_
innen für die Kostenübernahme fi nden Sie unter 3.3.

2.1 Allgemeine Informationen zur Kostenübernahme
€

Ihr Kind in guten Händen
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1. What sort of childcare options are there?

1.1 Daycare facilities

These are facilities where children spend part or all of the day in groups.
These include:
• Nursery schools (for children up to the age of three)
• Kindergartens (for children from the ages of three until they start school)
• Before and after school programs (for school-aged children)
• Facilities for children of all ages

1.2 Daycare – Childminders

Daycare is provided by a suitable childminder in
their own home or in the home of the child’s parent or guardian.
The children spend a certain amount of time during the day outside in a familiar environment
often together with the other children and the partner of the childminder.
In this setting it is possible to pay special attention to the individual needs of every child.

2. Who covers the costs?

2.1 General information about cost coverage

Individuals whose income is not sufficient to cover the costs of day care
are entitled to grants or to have the costs assumed by the youth welfare office.

2.2 Cost coverage by the youth welfare office

After submitting an application and presenting appropriate documents (e.g. a net earnings
statement for the last 12 months, a rental contract, insurance expenses and so on) the office
evaluates whether the applicant’s economic situation requires that the costs be assumed or
that a grant be given towards the costs for daycare. The approval period is limited to a
maximum of 12 months. Applications for an extension have to be made in a timely manner
prior to the end of the approval period. The costs for meals at daycare can
be applied for as part of the Bildung und Teilhabepaket which looks after meal subsidies.
Contacts
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1º ¿Qué posibilidades de asistencia hay?

1.1 Instituciones de asistencia de día

Son instituciones en las que los niños pasan una parte del día o todo el día y son
fomentados en grupos. De ellas forman parte
• Maternales (para niños hasta tres años)
• Guarderías (para niños desde tres años de edad hasta que empiezan el colegio)
• Centros extraescolares (para niños en edad escolar)
• Centros de día para todas las edades

1.2 Asistencia infantil de día - Madres de día – Padres de día

La asistencia infantil de día es asumida por una persona adecuada en su casa o en la casa
de la persona con derecho a asistencia.
Los niños pasan un tiempo determinado del día en un entorno familiar fuera de su casa,
frecuentemente junto con otros niños y el compañero o compañera sentimental de la madre
o padre de día. Aquí se ofrece la posibilidad de responder intensamente a las necesidades
individuales de cada niño.

2º ¿Quién asume los costes?

2.1 Informaciones generales sobre la asunción de costes

Personas cuyos ingresos no son suficientes para asumir los costes de la asistencia infantil
de día tienen derecho a recibir un subsidio o a que los costes sean asumidos por la Oficina
de Protección de Menores.

2.2 Asunción de costes por parte de la Oficina de Protección de Menores

Después de efectuar la pertinente solicitud y presentar la documentación correspondiente (p.
ej. certificado de salario neto de los últimos 12 meses, contrato de alquiler, gastos de
seguros, etc.) se verifica si la situación económica del solicitante o la solicitante hace
necesaria la asunción o subvención de los costes para la asistencia infantil de día. El
período de aprobación es de 12 meses como máximo; las solicitudes de prolongación se
han de presentar con antelación suficiente antes de la expiración del plazo. Los costes para
la alimentación durante la asistencia de día pueden solicitarse en el marco del paquete de
formación y participación.

Indicaciones sobre los órganos de contacto
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1. Jakie są możliwości korzystania z świadczeń opiekuńczych?

1.1 Placówki dziennej opieki nad dziećmi

są to placówki, w których dzieci przebywają przez część dnia lub przez cały dzień, gdzie
wspiera się ich rozwój w grupach. Zaliczają się do nich:
• żłobki (dla dzieci do lat trzech)
• przedszkola (dla dzieci w wieku od trzech lat do momentu pójścia do szkoły)
• świetlice (dla dzieci w wieku szkolnym)
• placówki dziennego pobytu dzieci w różnym wieku

1.2 Opieka nad dziećmi w ciągu dnia – opiekunki – opiekunowie

Opieka nad dziećmi w ciągu dnia jest sprawowana przez odpowiednie osoby zajmujące się
taką opieką w swoim domu lub w domu uprawnionej do sprawowania pieczy nad osobą
dziecka.
Dzieci spędzają pewną część dnia w rodzinnym środowisku poza domem, często wspólnie z
własnymi dziećmi i partnerem bądź partnerką życiową opiekunki wzgl. opiekuna, co stwarza
możliwość poświęcania szczególnej uwagi indywidualnym potrzebom każdego dziecka.

2. Kto ponosi koszty?

2.1 Ogólne informacje dot. ponoszenia kosztów

Osoby, których dochody nie wystarczają, by ponosić koszty dziennej opieki nad dzieckiem,
są uprawnione do otrzymywania dotacji lub przejęcia kosztów przez urząd opieki nad
nieletnimi.

2.2 Przejęcie kosztów przez urząd opieki nad nieletnimi

Po złożeniu wniosku i przedłożeniu stosownych dokumentów (np. zaświadczenia o
wysokości zarobków netto w okresie ostatnich 12 miesięcy, umowy najmu, wydatków na
ubezpieczenia itp.) urząd sprawdza, czy sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy wymaga
przejęcia lub dofinansowania kosztów dziennej opieki nad dzieckiem. Okres przyznania
pomocy finansowej wynosi maksymalnie 12 miesięcy, wnioski o przedłużenie okresu trwania
pomocy należy składać odpowiednio wcześnie, tzn. przed upływem okresu przyznania
pomocy. Wnioski o pokrycie kosztów wyżywienia w placówce dziennej opieki nad dziećmi
można składać w ramach pakietu oświatowo-partycypacyjnego. Informacje dot. osób
kontaktowych
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1. Ne tür bakım olanakları mevcuttur? 

 
 
1.1 Gündüz çocuk bakımevleri 

 
Çocukların günün bir kısmını veya tamamını geçirdikleri 
ve gruplar halinde eğitim aldıkları kuruluşlardır. Mevcut kuruluşlar: 
• Kreşler (üç yaşına kadar olan çocuklar için) 
• Anaokulları (üç yaşından okula başlama yaşına kadar olan çocuklar için) 
• Çocuk bakımevleri (okul çağındaki çocuklar için) 
• Her yaştan çocuklar için gündüz çocuk bakımevleri 
 
1.2 Gündüz çocuk bakımı - Kadın bakıcılar – Erkek bakıcılar 

 
Gündüz çocuk bakımı, uygun bir çocuk bakıcısı tarafından bakıcının kendi evinde veya 
çocuğun bakımından sorumlu olan kişinin evinde gerçekleşir. 
Çocuklar, günün belli bir zamanını, evlerinin dışındaki alışkın oldukları bir çevrede, çoğu 
zaman kadın bakıcı veya erkek bakıcının çocukları ve hayat arkadaşı ile birlikte geçirir. 
Böylece, her çocuğun bireysel ihtiyaçlarının özellikle yoğun biçimde ele alınması için olanak 
sunulur. 
 

2. Masrafları kim üstlenir? 
 
2.1 Masrafların üstlenilmesi ile ilgili genel bilgiler 

 
Gelirleri ile gündüz çocuk bakımının masraflarını üstlenmekte zorlanan kişiler, Gençlik 
Dairesi (Jugendamt) tarafından mali yardım ya da masrafların üstlenilmesi için talepte 
bulunabilir. 
 
2.2 Gençlik Dairesi tarafından masrafların üstlenilmesi 
 
Dilekçe verilmesi ve uygun evrakların (örn. son 12 ayın net maaş bordrosu, kira sözleşmesi, 
sigortalar için harcamalar vs.) ibraz edilmesinden sonra, başvuru sahiplerinin ekonomik 
durumunun gündüz çocuk bakım masraflarının Gençlik Dairesi tarafından üstlenilmesini veya 
bir ek ödemeyi gerekli kılıp kılmadığı kontrol edilecektir. Onay süresi en fazla 12 ay sürer. 
Süreyi uzatmak için başvurular onay süresi bitmeden önce zamanında yapılmalıdır. Gündüz 
çocuk bakımında meydana gelen beslenme masraflarının karşılanması için, Eğitim ve Teşvik 
Paketi kapsamında başvuru yapılabilir. Masrafların üstlenilmesi ile ilgili yetkili kişiler hakkında 
bilgileri, 3.3 maddesi altında bulabilirsiniz. 
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1. Какие возможности присмотра существуют?

1.1 Детские дневные учреждения

это учреждения, в которых дети проводят часть дня или весь день, объединяясь в
группы. К ним относятся:
• детские ясли (для детей до трех лет)
• детские сады (для детей в возрасте от трех лет до поступления в школу)
• группы продленного дня (для детей школьного возраста)
• дневные учреждения со смешанными возрастными группами

1.2 Дневной присмотр за детьми – «дневные мамы» – «дневные папы»

Дневной присмотр за детьми осуществляется соответствующим специалистом по
присмотру за детьми у вас на дому либо на дому у воспитателя.

Дети проводят определенную часть дня вне дома в семейной обстановке, зачастую
вместе с детьми и спутником (спутницей) жизни «дневной мамы» или «дневного папы».
Это дает возможность особенно интенсивно подойти к индивидуальным потребностям
каждого ребенка.

2. Кто несет расходы?

2.1 Общая информация о несении расходов

Лица, доходы которых недостаточны для несения расходов по присмотру за детьми,
имеют право на дотацию либо на оплату расходов управлением по делам молодежи.

2.2 Несение расходов управлением по делам молодежи

После подачи заявления и соответствующих документов (например, справки о доходах
нетто за последние 12 месяцев, договор аренды, страховые расходы и т.д.)
проводится проверка, требует ли экономическое положение заявителя взятия на себя
расходов или дотации по присмотру за детьми. Период согласования составляет
максимум 12 месяцев, заявления о продлении должны подаваться своевременно до
окончания периода согласования. Расходы на питание в детском дневном учреждении
могут заявляться в рамках пакета услуг по образованию и участию. Ссылка на
контактных лиц_
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ماهي إمكانيات الرعاية المتوفرة؟. 1  
  

مؤسسات رياض األطفال 1.1  

وهي مؤسسات يمكن لألطفال المكوث فيها بعضا من اليوم أو اليوم كله ويتم تحفيزهم في مجموعات. تحت هذا المسمى 
 تندرج:

 ـ حضانة األطفال )لألطفال حتى سن الثالث سنوات(
الثالث سنوات حتى وقت دخول المدرسة(ـ رياض األطفال )وهي لألطفال من سن   

 ـ حضانة المدرسة )لألطفال في سن المدارس(
نهارية حسب المرحلة العمرية لألطفالـ مراكز رعاية    

 
ـ مربية أطفال ـ مربي أطفال النهارمراكز رعاية األطفال خالل  1.1  

شخص مؤهل للقيام بذلك إما في محل إقامته أو محل إقامة ولي أمر الطفل. يقضي  النهاريتولى رعاية األطفال خالل 
 الزوج أو الزوجة. هناالذي يكون برفقة األطفال جزءا من يومهم خارج نطاق العائلة غالبا مع أطفال المربي أو المربية و

 يتم مراعاة االحتياجات الفردية لكل طفل بشكل خاص.

 

. من يتحمل المصاريف؟1    
معلومات عامة حول تحمل المصاريف 1.1  

إن األشخاص أصحاب الدخل المحدود الذي اليغطي تكاليف رعاية األطفال لديهم الحق في الحصول على مساعدة جزئية 
.)يوغند أمت( أو تامة من قبل مركز رعاية األطفال والقاصرين  

تحمل المصاريف من قِبل مركز رعاية األطفال والقاصرين 1.1  

السابقة، عقد االيجار، نفقات التأمينات إلخ( يتم  21ديم المطلب والوثائق الالزمة  )مثل بيان بالدخل الصافي لألشهر يعد تق
تحمل المصاريف لتحديد ما إذا كانت المساعدةجزئية أو في حال تم قبول  وذلك التثبت من الحالة المادية للمتقدم بالطلب

شهرا. خالل هذه المدة يجب تقديم مطالب التمديد في الوقت المناسب.   21ريف إلى تمتد المدة الزمنية لتحمل المصا. تامة
الدعم المالي ألطفال خالل النهار في إطار النهارية لرعاية اليقع تقديم مطلب بخصوص نفقات الطعام والشراب في مراكز 

    _إرشادات بخصوص موظفي االستفسارات .المدرسي لألطفال
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كون سے امكانات موجود ہیں 1.

دن كے وقت كے دیکھ بھال کے مراکز 1.1

ایسے ادارے ، جہاں بچوں کو دن كے کچھ حصے  كے دوران كے لیئے 
گروہوں میں دیكھ بال كیا جاتا ہں ۔ جس میں شامل ہیں :یا تمام دن كے لیئے 

Kinderkrippen   ( تین سال تك كے بچوں كے لیئے ) •
Kindergärten ( تكتین سال سے اسکول جانے کی عمر کے بچوں کے لئے ) •

Kinderhorte ( عمر کے بچوں کے لئےاسکول جانے کی ) •
Tageseinrichtungen سب عمر كے بچوں كے لیئے سارے دن كے لیئے •

دن کے باپ ۔-دن كے مائییں -دن كے وقت بچوں كا دیكھ بال  1.2

دن کے وقت دیکھ بھال مناسب دن كی مائیں اپنے گھرانے میں یا ان بچوں كے سرپرستوں کے 
گھر میں كرتی ہیں ۔

صوص وقت كے دوران ، اکثر ان کے اپنے بچوں کو گھر كے ماحول كے باہر دن کی ایک مخ
بچوں کے ساتھ مل کر اور دن ماں کی شریک حیات یا دن باپ كے زندگی کے ساتھی كے ساتھ 

مل كر بچوں كو سمبھالتے ہیں ۔

خاص طور ہر بچے کی انفرادی ضروریات کے سلسلے میں شدت سے شرکت كرنا ممكن ہوتا 
ہے ۔

اخراجات كو پرداشت كرنایوتھ آفس کی طرف سے 

کون اخراجات برداشت كریگا ؟ 2.

مالی امداد کے بارے میں عام معلومات 2.1

جن کی آمدنی کافی نہیں ہے كہ  بچوں كے دن کی دیکھ بھال کے لیئے  اخراجات  برداشت كر 
قدار ہیں جس پائیں۔ اس حالت میں وه نوجوانوں کی فالح و بہبود کے دفتر سے  گرانٹس کے ح

كے ذریعے وه اخرجات

برداشت كر سكیں ۔

یوتھ آفس کی طرف سے اخراجات كو برداشت كرنا 2.2

درخواست  اور مناسب دستاویزات کو جمع کرنے كے بعد  ( مثال کے طور پر خالص آمدنی
جانچ پڑتالماه کے  کرایہ ، اخراجات ، انشورنس ، وغیره كے رسید12سرٹیفکیٹ گزشتہ 

کی جاتی ہے ) ، کہ كیا اقتصادی صورتحال كے مطابق درخواست گزار كو مالی امداد دی جئے
یا سبسڈی دی جائے ، تاكہ بچوں کے لئے دن کی دیکھ بھال کے اخراجات برداشت كر سكے ۔

ماه لگ سكتے ہیں ۔  اس كے بعد جب  12منظوری كے فیصلے كے لیئے زیاده سے زیاده 
توسیع 

كرنے كا وقت آتا ہو، یعنی منظور شده مدت كے اختتام سے پہلے ہی سے اس توسیع كے لیئے 
بروقت درخواست پیش كردینا چاہئے ۔ اس كے عالوه بچوں كے دن کے دیکھ بھل كے دوران

کھانے کے اخراجات كے سلسلے میں  تعلیم اور شرکت پیکج كے تحت درخواست كیا جا سكتا 
ہے ۔ 

جن سے رابطہ كر سكتے ہیں ان کے بارے میں معلومات
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3. Wer sind die Ansprechpartner_innen? 
3. Who are the contacts?

3.1 Contacts for daycares

N o r t h e r n  R e g i o n

Bischofsheim

Municipally-run
Gemeindevorstand der
Gemeinde Bischofsheim
Schulstraße 15,
Tel.: 06144 40448

Independently-run
Kinderhaus Krabbelstube
Mainspitze e.V.
Schulstraße 29
Tel.: 06144 44370

Ginsheim-
Gustavsburg

Municipally-run
Magistrat der Stadt
Ginsheim-Gustavsburg
Schulstraße 12
Tel.: 06134 20140

Independently-run
Schulkindbetreuung
Gustavsburg e.V.
Rudolf-Diesel-Straße 22
Tel.: 06134 509273

Kelsterbach

Municipally-run
Magistrat der Stadt
Kelsterbach
Mörfelder Straße 33
Tel.: 06107 7731

Kelsterbach

Church-run
Ev. Kindergarten Christuskirchengemeinde
Elbestraße 28
06107 2177
Ev. Kindertagesstätte
St. Martin
Pfarrgasse 4
Tel.: 06107 1766

3º ¿Quiénes son los órganos de contacto?

3.1 Órganos de contacto para instituciones de atención a los niños

Distrito Norte

Bischofsheim

Entidad gestora municipal
Gemeindevorstand der
Gemeinde Bischofsheim

Entidades gestoras libres

Entidad gestora municipal
Magistrat der Stadt

Entidades gestoras libres

Kelsterbach

Entidad gestora municipal
Magistrat der Stadt

Kelsterbach

Entidades gestoras confesionales

Ev. Kindertagesstätte

Kath. Kinderhaus

Kath. Kindertagesstätte

Kath. Tageseinrichtung
für Kinder St. Markus

Kinderhaus St. Elisabeth

Kindertagesstätte der
Ev. Friedensgemeinde
Brandenburger Weg 7
06107 63133

Raunheim

Entidad gestora municipal

Entidades gestoras confesionales
06142 21481

Kindertagesstätte
Arche Noah

3. Yetkili kişiler hakkında bilgiler 
 
Çocuk bakım kuruluşları için yetkili kişiler 

 
K u z e y B ö l g e s i 
 
Bischofsheim  
 
Yerel kuruluş 
Gemeindevorstand der 
Gemeinde Bischofsheim 
Schulstraße 15, 
06144 40448 
 
Bağımsız kuruluş 
Kinderhaus Krabbelstube 
Mainspitze e.V. 
Schulstraße 29 
06144 44370 
 
Ginsheim- 
Gustavsburg 
 
Yerel kuruluş 
Magistrat der Stadt 
Ginsheim-Gustavsburg 
Schulstraße 12 
06134 20140 
 
Bağımsız kuruluş 
Schulkindbetreuung 
Gustavsburg e.V. 
Rudolf-Diesel-Straße 22 
06134 509273 
 
Kelsterbach  
 
Yerel kuruluş 
Magistrat der Stadt 
Kelsterbach 
Mörfelder Straße 33 
06107 7731 

 
Kelsterbach  
 
Mezhebe bağlı kuruluşlar 
Ev. Kindergarten Christuskirchengemeinde 
Elbestraße 28 
06107 2177 
Ev. Kindertagesstätte 
St. Martin 
Pfarrgasse 4 
06107 1766 
 
 

3. Кто является контактным лицом?

3.1 Контактные лица по вопросам детских дневных учреждений

С е в е р н ы й о к р у г

Бишофсхайм

Муниципальная организация
Gemeindevorstand der
Gemeinde Bischofsheim
Schulstraße 15,
06144 40448

Независимые организации
Kinderhaus Krabbelstube
Mainspitze e.V.
Schulstraße 29
06144 44370

Гинсхайм-Густавсбург

Муниципальная организация
Magistrat der Stadt
Ginsheim-Gustavsburg
Schulstraße 12
06134 20140

Независимые организации
Schulkindbetreuung
Gustavsburg e.V.
Rudolf-Diesel-Straße 22
06134 509273

г. Кельстербах

Муниципальная организация
Magistrat der Stadt
Kelsterbach
Mörfelder Straße 33
06107 7731

Кельстербах

Конфессиональные организации
Ev. Kindergarten Christuskirchengemeinde
Elbestraße 28
06107 2177
Ev. Kindertagesstätte
St. Martin
Pfarrgasse 4
06107 1766

من هم موظفو_موظفات االستفسارات؟. 3  
موظفو االستفسارات بخصوص مراكز رعاية األطفال 3.3  

 دائرة الشمال
 

 بيشوفسهايم
 

المحلي المشرف  
 مجلس إدارة الناحية

 بلدية بيشوفسهايم
Schulstraße 15, 

06144 40448 
  

 المشرفون المستقلون
 كندر هاوس

  كرابل شتوبه )للحبو(
Schulstraße 29 

06144 44370 
 
  

سهايم غوستافسبورغغن  

 الوكيل المحلي
 المجلس البلدي لمدينة 

 غنسهايم غوستافسبورغ
Schulstraße 12 

06134 20140 
 

 المشرفون المستقلون
 رعاية أطفال المدارس

 غوستافسبورغ جمعية مسجلة
 العنوان:

Rudolf-Diesel-Straße 22 
06134 509273 

 
 

 كلسترباخ

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة 

 كلسترباخ
Mörfelder Straße 33 

06107 7731 
 

 كلسترباخ

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية كريستوس كيرشنغيماينده

3. Kim są osoby kontaktowe?

3.1 Osoby do kontaktu w sprawie placówek opieki nad dziećmi

O k ręg  p ó łn o c n y

Bischofsheim

podmiot gminny
Gemeindevorstand der
Gemeinde Bischofsheim
Schulstraße 15,
06144 40448

podmioty niezależne
Kinderhaus Krabbelstube
Mainspitze e.V.
Schulstraße 29
06144 44370

Ginsheim-
Gustavsburg

podmioty gminny
Magistrat der Stadt
Ginsheim-Gustavsburg
Schulstraße 12
06134 20140

podmioty niezależne
Schulkindbetreuung
Gustavsburg e.V.
Rudolf-Diesel-Straße 22
06134 509273

Kelsterbach

podmiot gminny
Magistrat der Stadt
Kelsterbach
Mörfelder Straße 33
06107 7731

Kelsterbach

podmioty wyznaniowe
Ev. Kindergarten Christuskirchengemeinde
Elbestraße 28
06107 2177
Ev. Kindertagesstätte
St. Martin
Pfarrgasse 4
06107 1766

Nordkreis 
 Bischofsheim

Gemeindevorstand der 
Gemeinde Bischofsheim
Schulstraße 15
06144 40448

Kinderhaus Krabbelstube 
Mainspitze e.V.
Schulstraße 29
06144 44370

Ginsheim-
Gustavsburg Magistrat der Stadt 

Ginsheim-Gustavsburg
Schulstraße 12
06134 20140

Schulkindbetreuung Gustavsburg e.V.
Rudolf-Diesel-Straße 22
06134 509273

Kelsterbach
Magistrat der Stadt 
Kelsterbach
Mörfelder Straße 33
06107 773-1

من هم موظفو_موظفات االستفسارات؟. 3  
موظفو االستفسارات بخصوص مراكز رعاية األطفال 3.3  

 دائرة الشمال
 

 بيشوفسهايم
 

المحلي المشرف  
 مجلس إدارة الناحية

 بلدية بيشوفسهايم
Schulstraße 15, 

06144 40448 
  

 المشرفون المستقلون
 كندر هاوس

  كرابل شتوبه )للحبو(
Schulstraße 29 

06144 44370 
 
  

سهايم غوستافسبورغغن  

 الوكيل المحلي
 المجلس البلدي لمدينة 

 غنسهايم غوستافسبورغ
Schulstraße 12 

06134 20140 
 

 المشرفون المستقلون
 رعاية أطفال المدارس

 غوستافسبورغ جمعية مسجلة
 العنوان:

Rudolf-Diesel-Straße 22 
06134 509273 

 
 

 كلسترباخ

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة 

 كلسترباخ
Mörfelder Straße 33 

06107 7731 
 

 كلسترباخ

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية كريستوس كيرشنغيماينده

من هم موظفو_موظفات االستفسارات؟. 3  
موظفو االستفسارات بخصوص مراكز رعاية األطفال 3.3  

 دائرة الشمال
 

 بيشوفسهايم
 

المحلي المشرف  
 مجلس إدارة الناحية

 بلدية بيشوفسهايم
Schulstraße 15, 

06144 40448 
  

 المشرفون المستقلون
 كندر هاوس

  كرابل شتوبه )للحبو(
Schulstraße 29 

06144 44370 
 
  

سهايم غوستافسبورغغن  

 الوكيل المحلي
 المجلس البلدي لمدينة 

 غنسهايم غوستافسبورغ
Schulstraße 12 

06134 20140 
 

 المشرفون المستقلون
 رعاية أطفال المدارس

 غوستافسبورغ جمعية مسجلة
 العنوان:

Rudolf-Diesel-Straße 22 
06134 509273 

 
 

 كلسترباخ

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة 

 كلسترباخ
Mörfelder Straße 33 

06107 7731 
 

 كلسترباخ

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية كريستوس كيرشنغيماينده

من هم موظفو_موظفات االستفسارات؟. 3  
موظفو االستفسارات بخصوص مراكز رعاية األطفال 3.3  

 دائرة الشمال
 

 بيشوفسهايم
 

المحلي المشرف  
 مجلس إدارة الناحية

 بلدية بيشوفسهايم
Schulstraße 15, 

06144 40448 
  

 المشرفون المستقلون
 كندر هاوس

  كرابل شتوبه )للحبو(
Schulstraße 29 

06144 44370 
 
  

سهايم غوستافسبورغغن  

 الوكيل المحلي
 المجلس البلدي لمدينة 

 غنسهايم غوستافسبورغ
Schulstraße 12 

06134 20140 
 

 المشرفون المستقلون
 رعاية أطفال المدارس

 غوستافسبورغ جمعية مسجلة
 العنوان:

Rudolf-Diesel-Straße 22 
06134 509273 

 
 

 كلسترباخ

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة 

 كلسترباخ
Mörfelder Straße 33 

06107 7731 
 

 كلسترباخ

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية كريستوس كيرشنغيماينده

من هم موظفو_موظفات االستفسارات؟. 3  
موظفو االستفسارات بخصوص مراكز رعاية األطفال 3.3  

 دائرة الشمال
 

 بيشوفسهايم
 

المحلي المشرف  
 مجلس إدارة الناحية

 بلدية بيشوفسهايم
Schulstraße 15, 

06144 40448 
  

 المشرفون المستقلون
 كندر هاوس

  كرابل شتوبه )للحبو(
Schulstraße 29 

06144 44370 
 
  

سهايم غوستافسبورغغن  

 الوكيل المحلي
 المجلس البلدي لمدينة 

 غنسهايم غوستافسبورغ
Schulstraße 12 

06134 20140 
 

 المشرفون المستقلون
 رعاية أطفال المدارس

 غوستافسبورغ جمعية مسجلة
 العنوان:

Rudolf-Diesel-Straße 22 
06134 509273 

 
 

 كلسترباخ

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة 

 كلسترباخ
Mörfelder Straße 33 

06107 7731 
 

 كلسترباخ

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية كريستوس كيرشنغيماينده

Ihr Kind in guten Händen
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Kelsterbach
Ev. Kindergarten 
Christuskirchengemeinde
Elbestraße 28
06107 2177
Ev. Kindertagesstätte 
St. Martin 
Pfarrgasse 4
06107 1766
Kath. Kinderhaus 
Don Bosco
Walldorfer Straße 2a
06107 64759
Kath. Kindertagesstätte 
St. Josef
Stegstraße 37
06107 4191
Kath. Tageseinrichtung für Kinder 
St. Markus
Gerauer Straße 1 
06107 3999
Kinderhaus St. Elisabeth
Lilienstraße 18
06107 404810
Kindertagesstätte 
der Ev. Friedensgemeinde
Brandenburger Weg 7
06107 63133

Raunheim
Magistrat der Stadt Raunheim
Am Stadtzentrum 1
06142 402162

من هم موظفو_موظفات االستفسارات؟. 3  
موظفو االستفسارات بخصوص مراكز رعاية األطفال 3.3  

 دائرة الشمال
 

 بيشوفسهايم
 

المحلي المشرف  
 مجلس إدارة الناحية

 بلدية بيشوفسهايم
Schulstraße 15, 

06144 40448 
  

 المشرفون المستقلون
 كندر هاوس

  كرابل شتوبه )للحبو(
Schulstraße 29 

06144 44370 
 
  

سهايم غوستافسبورغغن  

 الوكيل المحلي
 المجلس البلدي لمدينة 

 غنسهايم غوستافسبورغ
Schulstraße 12 

06134 20140 
 

 المشرفون المستقلون
 رعاية أطفال المدارس

 غوستافسبورغ جمعية مسجلة
 العنوان:

Rudolf-Diesel-Straße 22 
06134 509273 

 
 

 كلسترباخ

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة 

 كلسترباخ
Mörfelder Straße 33 

06107 7731 
 

 كلسترباخ

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية كريستوس كيرشنغيماينده

Elbestraße 28 
06107 2177 

 
بروتستانتية -رعاية نهارية لألطفال   

 سانت مارتين
Pfarrgasse 4 
06107 1766 

 

 روضة أطفال كاثوليكية
 دون بوسكو

Walldorfer Straße 2a 
06107 64759 

 
كاثوليكية -رعاية نهارية لألطفال   

 سانت يوزيف
Stegstraße 37 

06107 4191 
 

 حضانة أطفال كاثوليكية خالل النهار
 سانت ماركوس

Gerauer Straße 1 
06107 3999 

 
 روضة أطفال سانت اليزابيت

Lilienstraße 18 
06107 404810 

 
لجماعة السالم البروتستانتيةتابعة  رعاية نهارية لألطفال  

Brandenburger Weg 7 
06107 63133 

 
 

 راونهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 راونهايم
Am Stadtzentrum 1 

06142 402162 
 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال مورغنشترن

Wilhelm-Leuschner- 
Straße 12 

06142 21481 
 

 

Elbestraße 28 
06107 2177 

 
بروتستانتية -رعاية نهارية لألطفال   

 سانت مارتين
Pfarrgasse 4 
06107 1766 

 

 روضة أطفال كاثوليكية
 دون بوسكو

Walldorfer Straße 2a 
06107 64759 

 
كاثوليكية -رعاية نهارية لألطفال   

 سانت يوزيف
Stegstraße 37 

06107 4191 
 

 حضانة أطفال كاثوليكية خالل النهار
 سانت ماركوس

Gerauer Straße 1 
06107 3999 

 
 روضة أطفال سانت اليزابيت

Lilienstraße 18 
06107 404810 

 
لجماعة السالم البروتستانتيةتابعة  رعاية نهارية لألطفال  

Brandenburger Weg 7 
06107 63133 

 
 

 راونهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 راونهايم
Am Stadtzentrum 1 

06142 402162 
 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال مورغنشترن

Wilhelm-Leuschner- 
Straße 12 

06142 21481 
 

 

Elbestraße 28 
06107 2177 

 
بروتستانتية -رعاية نهارية لألطفال   

 سانت مارتين
Pfarrgasse 4 
06107 1766 

 

 روضة أطفال كاثوليكية
 دون بوسكو

Walldorfer Straße 2a 
06107 64759 

 
كاثوليكية -رعاية نهارية لألطفال   

 سانت يوزيف
Stegstraße 37 

06107 4191 
 

 حضانة أطفال كاثوليكية خالل النهار
 سانت ماركوس

Gerauer Straße 1 
06107 3999 

 
 روضة أطفال سانت اليزابيت

Lilienstraße 18 
06107 404810 

 
لجماعة السالم البروتستانتيةتابعة  رعاية نهارية لألطفال  

Brandenburger Weg 7 
06107 63133 

 
 

 راونهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 راونهايم
Am Stadtzentrum 1 

06142 402162 
 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال مورغنشترن

Wilhelm-Leuschner- 
Straße 12 

06142 21481 
 

 

Elbestraße 28 
06107 2177 

 
بروتستانتية -رعاية نهارية لألطفال   

 سانت مارتين
Pfarrgasse 4 
06107 1766 

 

 روضة أطفال كاثوليكية
 دون بوسكو

Walldorfer Straße 2a 
06107 64759 

 
كاثوليكية -رعاية نهارية لألطفال   

 سانت يوزيف
Stegstraße 37 

06107 4191 
 

 حضانة أطفال كاثوليكية خالل النهار
 سانت ماركوس

Gerauer Straße 1 
06107 3999 

 
 روضة أطفال سانت اليزابيت

Lilienstraße 18 
06107 404810 

 
لجماعة السالم البروتستانتيةتابعة  رعاية نهارية لألطفال  

Brandenburger Weg 7 
06107 63133 

 
 

 راونهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 راونهايم
Am Stadtzentrum 1 

06142 402162 
 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال مورغنشترن

Wilhelm-Leuschner- 
Straße 12 

06142 21481 
 

 

Elbestraße 28 
06107 2177 

 
بروتستانتية -رعاية نهارية لألطفال   

 سانت مارتين
Pfarrgasse 4 
06107 1766 

 

 روضة أطفال كاثوليكية
 دون بوسكو

Walldorfer Straße 2a 
06107 64759 

 
كاثوليكية -رعاية نهارية لألطفال   

 سانت يوزيف
Stegstraße 37 

06107 4191 
 

 حضانة أطفال كاثوليكية خالل النهار
 سانت ماركوس

Gerauer Straße 1 
06107 3999 

 
 روضة أطفال سانت اليزابيت

Lilienstraße 18 
06107 404810 

 
لجماعة السالم البروتستانتيةتابعة  رعاية نهارية لألطفال  

Brandenburger Weg 7 
06107 63133 

 
 

 راونهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 راونهايم
Am Stadtzentrum 1 

06142 402162 
 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال مورغنشترن

Wilhelm-Leuschner- 
Straße 12 

06142 21481 
 

 

Elbestraße 28 
06107 2177 

 
بروتستانتية -رعاية نهارية لألطفال   

 سانت مارتين
Pfarrgasse 4 
06107 1766 

 

 روضة أطفال كاثوليكية
 دون بوسكو

Walldorfer Straße 2a 
06107 64759 

 
كاثوليكية -رعاية نهارية لألطفال   

 سانت يوزيف
Stegstraße 37 

06107 4191 
 

 حضانة أطفال كاثوليكية خالل النهار
 سانت ماركوس

Gerauer Straße 1 
06107 3999 

 
 روضة أطفال سانت اليزابيت

Lilienstraße 18 
06107 404810 

 
لجماعة السالم البروتستانتيةتابعة  رعاية نهارية لألطفال  

Brandenburger Weg 7 
06107 63133 

 
 

 راونهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 راونهايم
Am Stadtzentrum 1 

06142 402162 
 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال مورغنشترن

Wilhelm-Leuschner- 
Straße 12 

06142 21481 
 

 

Elbestraße 28 
06107 2177 

 
بروتستانتية -رعاية نهارية لألطفال   

 سانت مارتين
Pfarrgasse 4 
06107 1766 

 

 روضة أطفال كاثوليكية
 دون بوسكو

Walldorfer Straße 2a 
06107 64759 

 
كاثوليكية -رعاية نهارية لألطفال   

 سانت يوزيف
Stegstraße 37 

06107 4191 
 

 حضانة أطفال كاثوليكية خالل النهار
 سانت ماركوس

Gerauer Straße 1 
06107 3999 

 
 روضة أطفال سانت اليزابيت

Lilienstraße 18 
06107 404810 

 
لجماعة السالم البروتستانتيةتابعة  رعاية نهارية لألطفال  

Brandenburger Weg 7 
06107 63133 

 
 

 راونهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 راونهايم
Am Stadtzentrum 1 

06142 402162 
 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال مورغنشترن

Wilhelm-Leuschner- 
Straße 12 

06142 21481 
 

 

Ihr Kind in guten Händen



16

Raunheim Kindertagesstätte 
Morgenstern
Wilhelm-Leuschner-Straße 12
06142 21481
Kindertagesstätte 
Arche Noah
Aussiger Straße 19
06142 43975
Krabbelstube Kolibris e.V.
Moselstraße 1a
06142 46441

Rüsselsheim Weitere Informationen finden Sie hier:
http://www.ruesselsheim.de/Kitas.html

M i t t e l k r e i s
Büttelborn Gemeindevorstand 

der Gemeinde Büttelborn
Mainzer Straße 13
06152 178846

Groß-Gerau
Magistrat 
der Kreisstadt Groß-Gerau
Am Marktplatz 1, 
06152 716-242/-300
Ev. Kindergarten Berkach
Dornheimer Straße 10
06152 57195
Ev. Kindergarten 
Pusteblume
Friedrich-Ebert-Straße 9
06152 57059

Elbestraße 28 
06107 2177 

 
بروتستانتية -رعاية نهارية لألطفال   

 سانت مارتين
Pfarrgasse 4 
06107 1766 

 

 روضة أطفال كاثوليكية
 دون بوسكو

Walldorfer Straße 2a 
06107 64759 

 
كاثوليكية -رعاية نهارية لألطفال   

 سانت يوزيف
Stegstraße 37 

06107 4191 
 

 حضانة أطفال كاثوليكية خالل النهار
 سانت ماركوس

Gerauer Straße 1 
06107 3999 

 
 روضة أطفال سانت اليزابيت

Lilienstraße 18 
06107 404810 

 
لجماعة السالم البروتستانتيةتابعة  رعاية نهارية لألطفال  

Brandenburger Weg 7 
06107 63133 

 
 

 راونهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 راونهايم
Am Stadtzentrum 1 

06142 402162 
 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال مورغنشترن

Wilhelm-Leuschner- 
Straße 12 

06142 21481 
 

 

ارشه نوح رعاية نهارية لألطفال  
Aussiger Straße 19 

06142 43975 
 

 المشرفون المستقلون
  كرابل شتوبه )للحبو(

 كوليبريس جمعية مسجلة
Moselstraße 1a 

06142 46441 
 روسلسهايم، المزيد من المعلومات 

:تجدونها هنا  
http://www.ruesselsheim. 

de/Kitas.html 
 
 

 الدائرة الوسطى
 بوتّلبورن

المحلي المشرف  
بوتّلبورن مجلس إدارة ناحية  

  Mainzer Straße 13 
06152 178846 

 
 غروس غيراو

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 غروس غيراو
Am Marktplatz 1, 

06152 716-242/-300 
 

)التابعون لمذهب معين(المشرفون المذهبيون   
 روضة أطفال بروتستانتية بركاخ
Dornheimer Straße 10 

06152 57195 
 

 غروس غيراو
 روضة أطفال بروتستانتية بوسته بلومه

Friedrich-Ebert-Straße 9 
06152 57059 

 
 المشرفون المستقلون

 الجمعية األلمانية لحماية الطفل
"فلوه كيسته"مجموعة أطفال   

Frankfurter Straße 20 
06152 81049 

 
 حضانة األطفال نست فلوشتر جمعية مسجلة

Carl-von-Ossietzky-Ring 6 
06152 39742 

ارشه نوح رعاية نهارية لألطفال  
Aussiger Straße 19 

06142 43975 
 

 المشرفون المستقلون
  كرابل شتوبه )للحبو(

 كوليبريس جمعية مسجلة
Moselstraße 1a 

06142 46441 
 روسلسهايم، المزيد من المعلومات 

:تجدونها هنا  
http://www.ruesselsheim. 

de/Kitas.html 
 
 

 الدائرة الوسطى
 بوتّلبورن

المحلي المشرف  
بوتّلبورن مجلس إدارة ناحية  

  Mainzer Straße 13 
06152 178846 

 
 غروس غيراو

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 غروس غيراو
Am Marktplatz 1, 

06152 716-242/-300 
 

)التابعون لمذهب معين(المشرفون المذهبيون   
 روضة أطفال بروتستانتية بركاخ
Dornheimer Straße 10 

06152 57195 
 

 غروس غيراو
 روضة أطفال بروتستانتية بوسته بلومه

Friedrich-Ebert-Straße 9 
06152 57059 

 
 المشرفون المستقلون

 الجمعية األلمانية لحماية الطفل
"فلوه كيسته"مجموعة أطفال   

Frankfurter Straße 20 
06152 81049 

 
 حضانة األطفال نست فلوشتر جمعية مسجلة

Carl-von-Ossietzky-Ring 6 
06152 39742 

ارشه نوح رعاية نهارية لألطفال  
Aussiger Straße 19 

06142 43975 
 

 المشرفون المستقلون
  كرابل شتوبه )للحبو(

 كوليبريس جمعية مسجلة
Moselstraße 1a 

06142 46441 
 روسلسهايم، المزيد من المعلومات 

:تجدونها هنا  
http://www.ruesselsheim. 

de/Kitas.html 
 
 

 الدائرة الوسطى
 بوتّلبورن

المحلي المشرف  
بوتّلبورن مجلس إدارة ناحية  

  Mainzer Straße 13 
06152 178846 

 
 غروس غيراو

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 غروس غيراو
Am Marktplatz 1, 

06152 716-242/-300 
 

)التابعون لمذهب معين(المشرفون المذهبيون   
 روضة أطفال بروتستانتية بركاخ
Dornheimer Straße 10 

06152 57195 
 

 غروس غيراو
 روضة أطفال بروتستانتية بوسته بلومه

Friedrich-Ebert-Straße 9 
06152 57059 

 
 المشرفون المستقلون

 الجمعية األلمانية لحماية الطفل
"فلوه كيسته"مجموعة أطفال   

Frankfurter Straße 20 
06152 81049 

 
 حضانة األطفال نست فلوشتر جمعية مسجلة

Carl-von-Ossietzky-Ring 6 
06152 39742 

ارشه نوح رعاية نهارية لألطفال  
Aussiger Straße 19 

06142 43975 
 

 المشرفون المستقلون
  كرابل شتوبه )للحبو(

 كوليبريس جمعية مسجلة
Moselstraße 1a 

06142 46441 
 روسلسهايم، المزيد من المعلومات 

:تجدونها هنا  
http://www.ruesselsheim. 

de/Kitas.html 
 
 

 الدائرة الوسطى
 بوتّلبورن

المحلي المشرف  
بوتّلبورن مجلس إدارة ناحية  

  Mainzer Straße 13 
06152 178846 

 
 غروس غيراو

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 غروس غيراو
Am Marktplatz 1, 

06152 716-242/-300 
 

)التابعون لمذهب معين(المشرفون المذهبيون   
 روضة أطفال بروتستانتية بركاخ
Dornheimer Straße 10 

06152 57195 
 

 غروس غيراو
 روضة أطفال بروتستانتية بوسته بلومه

Friedrich-Ebert-Straße 9 
06152 57059 

 
 المشرفون المستقلون

 الجمعية األلمانية لحماية الطفل
"فلوه كيسته"مجموعة أطفال   

Frankfurter Straße 20 
06152 81049 

 
 حضانة األطفال نست فلوشتر جمعية مسجلة

Carl-von-Ossietzky-Ring 6 
06152 39742 

ارشه نوح رعاية نهارية لألطفال  
Aussiger Straße 19 

06142 43975 
 

 المشرفون المستقلون
  كرابل شتوبه )للحبو(

 كوليبريس جمعية مسجلة
Moselstraße 1a 

06142 46441 
 روسلسهايم، المزيد من المعلومات 

:تجدونها هنا  
http://www.ruesselsheim. 

de/Kitas.html 
 
 

 الدائرة الوسطى
 بوتّلبورن

المحلي المشرف  
بوتّلبورن مجلس إدارة ناحية  

  Mainzer Straße 13 
06152 178846 

 
 غروس غيراو

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 غروس غيراو
Am Marktplatz 1, 

06152 716-242/-300 
 

)التابعون لمذهب معين(المشرفون المذهبيون   
 روضة أطفال بروتستانتية بركاخ
Dornheimer Straße 10 

06152 57195 
 

 غروس غيراو
 روضة أطفال بروتستانتية بوسته بلومه

Friedrich-Ebert-Straße 9 
06152 57059 

 
 المشرفون المستقلون

 الجمعية األلمانية لحماية الطفل
"فلوه كيسته"مجموعة أطفال   

Frankfurter Straße 20 
06152 81049 

 
 حضانة األطفال نست فلوشتر جمعية مسجلة

Carl-von-Ossietzky-Ring 6 
06152 39742 

ارشه نوح رعاية نهارية لألطفال  
Aussiger Straße 19 

06142 43975 
 

 المشرفون المستقلون
  كرابل شتوبه )للحبو(

 كوليبريس جمعية مسجلة
Moselstraße 1a 

06142 46441 
 روسلسهايم، المزيد من المعلومات 

:تجدونها هنا  
http://www.ruesselsheim. 

de/Kitas.html 
 
 

 الدائرة الوسطى
 بوتّلبورن

المحلي المشرف  
بوتّلبورن مجلس إدارة ناحية  

  Mainzer Straße 13 
06152 178846 

 
 غروس غيراو

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 غروس غيراو
Am Marktplatz 1, 

06152 716-242/-300 
 

)التابعون لمذهب معين(المشرفون المذهبيون   
 روضة أطفال بروتستانتية بركاخ
Dornheimer Straße 10 

06152 57195 
 

 غروس غيراو
 روضة أطفال بروتستانتية بوسته بلومه

Friedrich-Ebert-Straße 9 
06152 57059 

 
 المشرفون المستقلون

 الجمعية األلمانية لحماية الطفل
"فلوه كيسته"مجموعة أطفال   

Frankfurter Straße 20 
06152 81049 

 
 حضانة األطفال نست فلوشتر جمعية مسجلة

Carl-von-Ossietzky-Ring 6 
06152 39742 

ارشه نوح رعاية نهارية لألطفال  
Aussiger Straße 19 

06142 43975 
 

 المشرفون المستقلون
  كرابل شتوبه )للحبو(

 كوليبريس جمعية مسجلة
Moselstraße 1a 

06142 46441 
 روسلسهايم، المزيد من المعلومات 

:تجدونها هنا  
http://www.ruesselsheim. 

de/Kitas.html 
 
 

 الدائرة الوسطى
 بوتّلبورن

المحلي المشرف  
بوتّلبورن مجلس إدارة ناحية  

  Mainzer Straße 13 
06152 178846 

 
 غروس غيراو

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 غروس غيراو
Am Marktplatz 1, 

06152 716-242/-300 
 

)التابعون لمذهب معين(المشرفون المذهبيون   
 روضة أطفال بروتستانتية بركاخ
Dornheimer Straße 10 

06152 57195 
 

 غروس غيراو
 روضة أطفال بروتستانتية بوسته بلومه

Friedrich-Ebert-Straße 9 
06152 57059 

 
 المشرفون المستقلون

 الجمعية األلمانية لحماية الطفل
"فلوه كيسته"مجموعة أطفال   

Frankfurter Straße 20 
06152 81049 

 
 حضانة األطفال نست فلوشتر جمعية مسجلة

Carl-von-Ossietzky-Ring 6 
06152 39742 

Ihr Kind in guten Händen
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Groß-Gerau Deutscher Kinderschutzbund
Kindergruppe „Flohkiste“
Frankfurter Straße 20
06152 81049

Kinderkrippe Nestflüchter e.V.
Carl-von-Ossietzky-Ring 6
06152 39742
Mütterzentrum Groß-Gerau „Tausendfüßler“ e.V.
Rheinstraße 10
06152 9563372
Peter Pan e.V. Grundschule Wallerstädten
Schulkindbetreuung 
Am Schulpfad 7
06152 805178

Mörfelden-
Walldorf

Magistrat der Stadt 
Mörfelden-Walldorf
Langener Straße 4
06105 938 -935 (Mörfelden) 
                  -934 (Walldorf)
Ev. Kindergarten Mörfelden
Kirchgasse 8
06105 21808

Ev. Kindergarten Walldorf
Flughafenstraße 13
06105 6262
Kath. Kindertagesstätte St. Marien
Frankfurter Straße 111
06105 33896
Villa Kunterbunt e.V.
Waldenser Straße 3
06105 5222

Das Kinderhäuschen e.V.
Langstraße 69
06105 44375

ارشه نوح رعاية نهارية لألطفال  
Aussiger Straße 19 

06142 43975 
 

 المشرفون المستقلون
  كرابل شتوبه )للحبو(

 كوليبريس جمعية مسجلة
Moselstraße 1a 

06142 46441 
 روسلسهايم، المزيد من المعلومات 

:تجدونها هنا  
http://www.ruesselsheim. 

de/Kitas.html 
 
 

 الدائرة الوسطى
 بوتّلبورن

المحلي المشرف  
بوتّلبورن مجلس إدارة ناحية  

  Mainzer Straße 13 
06152 178846 

 
 غروس غيراو

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 غروس غيراو
Am Marktplatz 1, 

06152 716-242/-300 
 

)التابعون لمذهب معين(المشرفون المذهبيون   
 روضة أطفال بروتستانتية بركاخ
Dornheimer Straße 10 

06152 57195 
 

 غروس غيراو
 روضة أطفال بروتستانتية بوسته بلومه

Friedrich-Ebert-Straße 9 
06152 57059 

 
 المشرفون المستقلون

 الجمعية األلمانية لحماية الطفل
"فلوه كيسته"مجموعة أطفال   

Frankfurter Straße 20 
06152 81049 

 
 حضانة األطفال نست فلوشتر جمعية مسجلة

Carl-von-Ossietzky-Ring 6 
06152 39742 

ارشه نوح رعاية نهارية لألطفال  
Aussiger Straße 19 

06142 43975 
 

 المشرفون المستقلون
  كرابل شتوبه )للحبو(

 كوليبريس جمعية مسجلة
Moselstraße 1a 

06142 46441 
 روسلسهايم، المزيد من المعلومات 

:تجدونها هنا  
http://www.ruesselsheim. 

de/Kitas.html 
 
 

 الدائرة الوسطى
 بوتّلبورن

المحلي المشرف  
بوتّلبورن مجلس إدارة ناحية  

  Mainzer Straße 13 
06152 178846 

 
 غروس غيراو

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 غروس غيراو
Am Marktplatz 1, 

06152 716-242/-300 
 

)التابعون لمذهب معين(المشرفون المذهبيون   
 روضة أطفال بروتستانتية بركاخ
Dornheimer Straße 10 

06152 57195 
 

 غروس غيراو
 روضة أطفال بروتستانتية بوسته بلومه

Friedrich-Ebert-Straße 9 
06152 57059 

 
 المشرفون المستقلون

 الجمعية األلمانية لحماية الطفل
"فلوه كيسته"مجموعة أطفال   

Frankfurter Straße 20 
06152 81049 

 
 حضانة األطفال نست فلوشتر جمعية مسجلة

Carl-von-Ossietzky-Ring 6 
06152 39742 

 
غروس غيراومركز األمهات   

جمعية مسجلة" تاوزند فلوسلر"  
Rheinstraße 10 
06152 9563372 

 
 المدرسة االبتدائية بيتر بان

 فاليرشتاتن
طفال المدار نهارية ألرعاية   

Am Schulpfad 7 
06152 805178 

 
 مورفلدن فالدورف

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة 

 مورفلدن فالدورف
Langener Straße 4 

06105 938 -935 (Mörfelden) 
-934 (Walldorf) 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

  روضة أطفال بروتستانتية مورفلدن
Kirchgasse 8 
06105 21808 

 
  روضة أطفال بروتستانتية فالدورف

Flughafenstraße 13 
06105 6262 

 
 مورفلدن فالدورف

كاثوليكية -طفال رعاية نهارية لأل   
 سانت ماريان

Frankfurter Straße 111 
06105 33896 

 
 المشرفون المستقلون
جمعية مسجلةفيال كونتر بونته   

Waldenser Straße 3 
06105 5222 

 
جمعية مسجلةد  كندر هويسشن   

Langstraße 69 
06105 44375 

 
 رعاية األطفال

جمعية مسجلة" دي رسلبانده"  
Langstraße 69 

06105 45122 
 
 

 
غروس غيراومركز األمهات   

جمعية مسجلة" تاوزند فلوسلر"  
Rheinstraße 10 
06152 9563372 

 
 المدرسة االبتدائية بيتر بان

 فاليرشتاتن
طفال المدار نهارية ألرعاية   

Am Schulpfad 7 
06152 805178 

 
 مورفلدن فالدورف

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة 

 مورفلدن فالدورف
Langener Straße 4 

06105 938 -935 (Mörfelden) 
-934 (Walldorf) 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

  روضة أطفال بروتستانتية مورفلدن
Kirchgasse 8 
06105 21808 

 
  روضة أطفال بروتستانتية فالدورف

Flughafenstraße 13 
06105 6262 

 
 مورفلدن فالدورف

كاثوليكية -طفال رعاية نهارية لأل   
 سانت ماريان

Frankfurter Straße 111 
06105 33896 

 
 المشرفون المستقلون
جمعية مسجلةفيال كونتر بونته   

Waldenser Straße 3 
06105 5222 

 
جمعية مسجلةد  كندر هويسشن   

Langstraße 69 
06105 44375 

 
 رعاية األطفال

جمعية مسجلة" دي رسلبانده"  
Langstraße 69 

06105 45122 
 
 

 
غروس غيراومركز األمهات   

جمعية مسجلة" تاوزند فلوسلر"  
Rheinstraße 10 
06152 9563372 

 
 المدرسة االبتدائية بيتر بان

 فاليرشتاتن
طفال المدار نهارية ألرعاية   

Am Schulpfad 7 
06152 805178 

 
 مورفلدن فالدورف

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة 

 مورفلدن فالدورف
Langener Straße 4 

06105 938 -935 (Mörfelden) 
-934 (Walldorf) 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

  روضة أطفال بروتستانتية مورفلدن
Kirchgasse 8 
06105 21808 

 
  روضة أطفال بروتستانتية فالدورف

Flughafenstraße 13 
06105 6262 

 
 مورفلدن فالدورف

كاثوليكية -طفال رعاية نهارية لأل   
 سانت ماريان

Frankfurter Straße 111 
06105 33896 

 
 المشرفون المستقلون
جمعية مسجلةفيال كونتر بونته   

Waldenser Straße 3 
06105 5222 

 
جمعية مسجلةد  كندر هويسشن   

Langstraße 69 
06105 44375 

 
 رعاية األطفال

جمعية مسجلة" دي رسلبانده"  
Langstraße 69 

06105 45122 
 
 

 
غروس غيراومركز األمهات   

جمعية مسجلة" تاوزند فلوسلر"  
Rheinstraße 10 
06152 9563372 

 
 المدرسة االبتدائية بيتر بان

 فاليرشتاتن
طفال المدار نهارية ألرعاية   

Am Schulpfad 7 
06152 805178 

 
 مورفلدن فالدورف

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة 

 مورفلدن فالدورف
Langener Straße 4 

06105 938 -935 (Mörfelden) 
-934 (Walldorf) 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

  روضة أطفال بروتستانتية مورفلدن
Kirchgasse 8 
06105 21808 

 
  روضة أطفال بروتستانتية فالدورف

Flughafenstraße 13 
06105 6262 

 
 مورفلدن فالدورف

كاثوليكية -طفال رعاية نهارية لأل   
 سانت ماريان

Frankfurter Straße 111 
06105 33896 

 
 المشرفون المستقلون
جمعية مسجلةفيال كونتر بونته   

Waldenser Straße 3 
06105 5222 

 
جمعية مسجلةد  كندر هويسشن   

Langstraße 69 
06105 44375 

 
 رعاية األطفال

جمعية مسجلة" دي رسلبانده"  
Langstraße 69 

06105 45122 
 
 

 
غروس غيراومركز األمهات   

جمعية مسجلة" تاوزند فلوسلر"  
Rheinstraße 10 
06152 9563372 

 
 المدرسة االبتدائية بيتر بان

 فاليرشتاتن
طفال المدار نهارية ألرعاية   

Am Schulpfad 7 
06152 805178 

 
 مورفلدن فالدورف

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة 

 مورفلدن فالدورف
Langener Straße 4 

06105 938 -935 (Mörfelden) 
-934 (Walldorf) 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

  روضة أطفال بروتستانتية مورفلدن
Kirchgasse 8 
06105 21808 

 
  روضة أطفال بروتستانتية فالدورف

Flughafenstraße 13 
06105 6262 

 
 مورفلدن فالدورف

كاثوليكية -طفال رعاية نهارية لأل   
 سانت ماريان

Frankfurter Straße 111 
06105 33896 

 
 المشرفون المستقلون
جمعية مسجلةفيال كونتر بونته   

Waldenser Straße 3 
06105 5222 

 
جمعية مسجلةد  كندر هويسشن   

Langstraße 69 
06105 44375 

 
 رعاية األطفال

جمعية مسجلة" دي رسلبانده"  
Langstraße 69 

06105 45122 
 
 

 
غروس غيراومركز األمهات   

جمعية مسجلة" تاوزند فلوسلر"  
Rheinstraße 10 
06152 9563372 

 
 المدرسة االبتدائية بيتر بان

 فاليرشتاتن
طفال المدار نهارية ألرعاية   

Am Schulpfad 7 
06152 805178 

 
 مورفلدن فالدورف

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة 

 مورفلدن فالدورف
Langener Straße 4 

06105 938 -935 (Mörfelden) 
-934 (Walldorf) 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

  روضة أطفال بروتستانتية مورفلدن
Kirchgasse 8 
06105 21808 

 
  روضة أطفال بروتستانتية فالدورف

Flughafenstraße 13 
06105 6262 

 
 مورفلدن فالدورف

كاثوليكية -طفال رعاية نهارية لأل   
 سانت ماريان

Frankfurter Straße 111 
06105 33896 

 
 المشرفون المستقلون
جمعية مسجلةفيال كونتر بونته   

Waldenser Straße 3 
06105 5222 

 
جمعية مسجلةد  كندر هويسشن   

Langstraße 69 
06105 44375 

 
 رعاية األطفال

جمعية مسجلة" دي رسلبانده"  
Langstraße 69 

06105 45122 
 
 

 
غروس غيراومركز األمهات   

جمعية مسجلة" تاوزند فلوسلر"  
Rheinstraße 10 
06152 9563372 

 
 المدرسة االبتدائية بيتر بان

 فاليرشتاتن
طفال المدار نهارية ألرعاية   

Am Schulpfad 7 
06152 805178 

 
 مورفلدن فالدورف

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة 

 مورفلدن فالدورف
Langener Straße 4 

06105 938 -935 (Mörfelden) 
-934 (Walldorf) 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

  روضة أطفال بروتستانتية مورفلدن
Kirchgasse 8 
06105 21808 

 
  روضة أطفال بروتستانتية فالدورف

Flughafenstraße 13 
06105 6262 

 
 مورفلدن فالدورف

كاثوليكية -طفال رعاية نهارية لأل   
 سانت ماريان

Frankfurter Straße 111 
06105 33896 

 
 المشرفون المستقلون
جمعية مسجلةفيال كونتر بونته   

Waldenser Straße 3 
06105 5222 

 
جمعية مسجلةد  كندر هويسشن   

Langstraße 69 
06105 44375 

 
 رعاية األطفال

جمعية مسجلة" دي رسلبانده"  
Langstraße 69 

06105 45122 
 
 

 
غروس غيراومركز األمهات   

جمعية مسجلة" تاوزند فلوسلر"  
Rheinstraße 10 
06152 9563372 

 
 المدرسة االبتدائية بيتر بان

 فاليرشتاتن
طفال المدار نهارية ألرعاية   

Am Schulpfad 7 
06152 805178 

 
 مورفلدن فالدورف

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة 

 مورفلدن فالدورف
Langener Straße 4 

06105 938 -935 (Mörfelden) 
-934 (Walldorf) 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

  روضة أطفال بروتستانتية مورفلدن
Kirchgasse 8 
06105 21808 

 
  روضة أطفال بروتستانتية فالدورف

Flughafenstraße 13 
06105 6262 

 
 مورفلدن فالدورف

كاثوليكية -طفال رعاية نهارية لأل   
 سانت ماريان

Frankfurter Straße 111 
06105 33896 

 
 المشرفون المستقلون
جمعية مسجلةفيال كونتر بونته   

Waldenser Straße 3 
06105 5222 

 
جمعية مسجلةد  كندر هويسشن   

Langstraße 69 
06105 44375 

 
 رعاية األطفال

جمعية مسجلة" دي رسلبانده"  
Langstraße 69 

06105 45122 
 
 

Ihr Kind in guten Händen
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Mörfelden-
Walldorf

Kinderbetreuung 
„Die Rasselbande“ e.V.
Langstraße 69
06105 45122
Familienzentrum Kleine Strolche e.V.
Langgasse 35
06105 979643
Verein der Kinder wegen e.V.
Krabbelstube
Langstraße 69
06105 43617

Nauheim Gemeindevorstand der 
Gemeinde Nauheim
Weingartenstraße 46-50
06152 639213
TV-Sportkindergarten GmbH iG
Am Sportfeld 1
06152 9571325

360 Grad Familie GmbH
Kinderkrippe 
Drei Käsehoch
Waldstraße 57
06152 8553325

Trebur Gemeindevorstand der 
Gemeinde Trebur
Herrngasse 3
06147 20853

S ü d k r e i s
Biebesheim Gemeindevorstand der 

Gemeinde Biebesheim 
Rathausplatz 1
06258 80638
Ev. Kindergarten
Rheinstraße 21
06258 713

 
غروس غيراومركز األمهات   

جمعية مسجلة" تاوزند فلوسلر"  
Rheinstraße 10 
06152 9563372 

 
 المدرسة االبتدائية بيتر بان

 فاليرشتاتن
طفال المدار نهارية ألرعاية   

Am Schulpfad 7 
06152 805178 

 
 مورفلدن فالدورف

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة 

 مورفلدن فالدورف
Langener Straße 4 

06105 938 -935 (Mörfelden) 
-934 (Walldorf) 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

  روضة أطفال بروتستانتية مورفلدن
Kirchgasse 8 
06105 21808 

 
  روضة أطفال بروتستانتية فالدورف

Flughafenstraße 13 
06105 6262 

 
 مورفلدن فالدورف

كاثوليكية -طفال رعاية نهارية لأل   
 سانت ماريان

Frankfurter Straße 111 
06105 33896 

 
 المشرفون المستقلون
جمعية مسجلةفيال كونتر بونته   

Waldenser Straße 3 
06105 5222 

 
جمعية مسجلةد  كندر هويسشن   

Langstraße 69 
06105 44375 

 
 رعاية األطفال

جمعية مسجلة" دي رسلبانده"  
Langstraße 69 

06105 45122 
 
 

 مورفلدن فالدورف

 المشرفون المستقلون
" كالينه شترولشه"مركز األسرة   

Langgasse 35 
06105 979643 

 
جمعية مسجلة جمعية األطفال  
 حضانة الحبو

Langstraße 69 
06105 43617 

 
 ناوهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 ناوهايم
Weingartenstraße 46-50 

06152 639213 
 

 المشرفون المستقلون
 روضة األطفال الرياضية

 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة
Am Sportfeld 1 

06152 9571325 
 

 ناوهايم
غراد فاميليه  063  

 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة
 حضانة أطفال

 دراي كازنهوخ
Waldstraße 57 

06152 8553325 
 

 تريبور

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 تريبور
Herrngasse 3 
06147 20853 

 
 الدائرة الجنوبية

 بيبسهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 بيبسهايم
Rathausplatz 1 

06258 80638 
 
 

 مورفلدن فالدورف

 المشرفون المستقلون
" كالينه شترولشه"مركز األسرة   

Langgasse 35 
06105 979643 

 
جمعية مسجلة جمعية األطفال  
 حضانة الحبو

Langstraße 69 
06105 43617 

 
 ناوهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 ناوهايم
Weingartenstraße 46-50 

06152 639213 
 

 المشرفون المستقلون
 روضة األطفال الرياضية

 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة
Am Sportfeld 1 

06152 9571325 
 

 ناوهايم
غراد فاميليه  063  

 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة
 حضانة أطفال

 دراي كازنهوخ
Waldstraße 57 

06152 8553325 
 

 تريبور

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 تريبور
Herrngasse 3 
06147 20853 

 
 الدائرة الجنوبية

 بيبسهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 بيبسهايم
Rathausplatz 1 

06258 80638 
 
 

 مورفلدن فالدورف

 المشرفون المستقلون
" كالينه شترولشه"مركز األسرة   

Langgasse 35 
06105 979643 

 
جمعية مسجلة جمعية األطفال  
 حضانة الحبو

Langstraße 69 
06105 43617 

 
 ناوهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 ناوهايم
Weingartenstraße 46-50 

06152 639213 
 

 المشرفون المستقلون
 روضة األطفال الرياضية

 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة
Am Sportfeld 1 

06152 9571325 
 

 ناوهايم
غراد فاميليه  063  

 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة
 حضانة أطفال

 دراي كازنهوخ
Waldstraße 57 

06152 8553325 
 

 تريبور

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 تريبور
Herrngasse 3 
06147 20853 

 
 الدائرة الجنوبية

 بيبسهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 بيبسهايم
Rathausplatz 1 

06258 80638 
 
 

 مورفلدن فالدورف

 المشرفون المستقلون
" كالينه شترولشه"مركز األسرة   

Langgasse 35 
06105 979643 

 
جمعية مسجلة جمعية األطفال  
 حضانة الحبو

Langstraße 69 
06105 43617 

 
 ناوهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 ناوهايم
Weingartenstraße 46-50 

06152 639213 
 

 المشرفون المستقلون
 روضة األطفال الرياضية

 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة
Am Sportfeld 1 

06152 9571325 
 

 ناوهايم
غراد فاميليه  063  

 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة
 حضانة أطفال

 دراي كازنهوخ
Waldstraße 57 

06152 8553325 
 

 تريبور

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 تريبور
Herrngasse 3 
06147 20853 

 
 الدائرة الجنوبية

 بيبسهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 بيبسهايم
Rathausplatz 1 

06258 80638 
 
 

 مورفلدن فالدورف

 المشرفون المستقلون
" كالينه شترولشه"مركز األسرة   

Langgasse 35 
06105 979643 

 
جمعية مسجلة جمعية األطفال  
 حضانة الحبو

Langstraße 69 
06105 43617 

 
 ناوهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 ناوهايم
Weingartenstraße 46-50 

06152 639213 
 

 المشرفون المستقلون
 روضة األطفال الرياضية

 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة
Am Sportfeld 1 

06152 9571325 
 

 ناوهايم
غراد فاميليه  063  

 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة
 حضانة أطفال

 دراي كازنهوخ
Waldstraße 57 

06152 8553325 
 

 تريبور

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 تريبور
Herrngasse 3 
06147 20853 

 
 الدائرة الجنوبية

 بيبسهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 بيبسهايم
Rathausplatz 1 

06258 80638 
 
 

 مورفلدن فالدورف

 المشرفون المستقلون
" كالينه شترولشه"مركز األسرة   

Langgasse 35 
06105 979643 

 
جمعية مسجلة جمعية األطفال  
 حضانة الحبو

Langstraße 69 
06105 43617 

 
 ناوهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 ناوهايم
Weingartenstraße 46-50 

06152 639213 
 

 المشرفون المستقلون
 روضة األطفال الرياضية

 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة
Am Sportfeld 1 

06152 9571325 
 

 ناوهايم
غراد فاميليه  063  

 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة
 حضانة أطفال

 دراي كازنهوخ
Waldstraße 57 

06152 8553325 
 

 تريبور

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 تريبور
Herrngasse 3 
06147 20853 

 
 الدائرة الجنوبية

 بيبسهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 بيبسهايم
Rathausplatz 1 

06258 80638 
 
 

 مورفلدن فالدورف

 المشرفون المستقلون
" كالينه شترولشه"مركز األسرة   

Langgasse 35 
06105 979643 

 
جمعية مسجلة جمعية األطفال  
 حضانة الحبو

Langstraße 69 
06105 43617 

 
 ناوهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 ناوهايم
Weingartenstraße 46-50 

06152 639213 
 

 المشرفون المستقلون
 روضة األطفال الرياضية

 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة
Am Sportfeld 1 

06152 9571325 
 

 ناوهايم
غراد فاميليه  063  

 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة
 حضانة أطفال

 دراي كازنهوخ
Waldstraße 57 

06152 8553325 
 

 تريبور

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 تريبور
Herrngasse 3 
06147 20853 

 
 الدائرة الجنوبية

 بيبسهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 بيبسهايم
Rathausplatz 1 

06258 80638 
 
 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية 

Rheinstraße 21 
06258 713 

 
 غرنسهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 غرنسهايم
Stadthausplatz 1 

06258 108633 
 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية 

Dietrich Bonhoeffer 
Geschwister-Scholl- 

Straße 1 
06258 51353 

 
طفال مارتن لوررلأل رعاية نهارية  

Zwingenberger Straße 9 
06258 3741 

 
 غرنسهايم

كاثوليكية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 سانت ماريا

Lindenstraße 29 
06258 3888 

 
 المشرفون المستقلون

 الجمعية األلمانية لحماية الطفل
 رابطة الناحية ريد

 حضانة األطفال
 تسفرغه شتوبه

Pestalozziweg 1 
06258 833766 

 
 ريدشتات

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 ريدشتات
Rathausplatz 1 
06158 181415 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

 روضة أطفال بروتستانتية 
 لينهايم

Bensheimer Weg 3 
06158 71404 

Ihr Kind in guten Händen
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Gernsheim Magistrat der Stadt Gernsheim
Stadthausplatz 1
06258 108633

Ev. Kindertagesstätte 
Dietrich Bonhoeffer
Geschwister-Scholl-Straße 1
06258 51353
Martin-Luther-Kindertagesstätte
Zwingenberger Straße 9
06258 3741
Kath. Kindertagesstätte St. Maria
Lindenstraße 29
06258 3888
Deutscher Kinderschutzbund e.V.
Ortsverband Ried
Kinderkrippe 
Zwergenstube
Pestalozziweg 1
06258 833766

Riedstadt Magistrat der Stadt Riedstadt
Rathausplatz 1
06158 181415

Ev. Kindergarten 
Leeheim
Bensheimer Weg 3
06158 71404
Ev. Kindertagesstätte Sandbachfrösche
Am Roseneck 1
06158 84496
Ev. Kindertagesstätte Wolfskehlen
Ringstraße 17-19
06158 71595
Das Nest GmbH
Kinderkrippe „Das Nest“
Friedrich-Ebert-Straße 16
06158 7494682

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية 

Rheinstraße 21 
06258 713 

 
 غرنسهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 غرنسهايم
Stadthausplatz 1 

06258 108633 
 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية 

Dietrich Bonhoeffer 
Geschwister-Scholl- 

Straße 1 
06258 51353 

 
طفال مارتن لوررلأل رعاية نهارية  

Zwingenberger Straße 9 
06258 3741 

 
 غرنسهايم

كاثوليكية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 سانت ماريا

Lindenstraße 29 
06258 3888 

 
 المشرفون المستقلون

 الجمعية األلمانية لحماية الطفل
 رابطة الناحية ريد

 حضانة األطفال
 تسفرغه شتوبه

Pestalozziweg 1 
06258 833766 

 
 ريدشتات

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 ريدشتات
Rathausplatz 1 
06158 181415 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

 روضة أطفال بروتستانتية 
 لينهايم

Bensheimer Weg 3 
06158 71404 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية 

Rheinstraße 21 
06258 713 

 
 غرنسهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 غرنسهايم
Stadthausplatz 1 

06258 108633 
 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية 

Dietrich Bonhoeffer 
Geschwister-Scholl- 

Straße 1 
06258 51353 

 
طفال مارتن لوررلأل رعاية نهارية  

Zwingenberger Straße 9 
06258 3741 

 
 غرنسهايم

كاثوليكية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 سانت ماريا

Lindenstraße 29 
06258 3888 

 
 المشرفون المستقلون

 الجمعية األلمانية لحماية الطفل
 رابطة الناحية ريد

 حضانة األطفال
 تسفرغه شتوبه

Pestalozziweg 1 
06258 833766 

 
 ريدشتات

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 ريدشتات
Rathausplatz 1 
06158 181415 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

 روضة أطفال بروتستانتية 
 لينهايم

Bensheimer Weg 3 
06158 71404 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية 

Rheinstraße 21 
06258 713 

 
 غرنسهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 غرنسهايم
Stadthausplatz 1 

06258 108633 
 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية 

Dietrich Bonhoeffer 
Geschwister-Scholl- 

Straße 1 
06258 51353 

 
طفال مارتن لوررلأل رعاية نهارية  

Zwingenberger Straße 9 
06258 3741 

 
 غرنسهايم

كاثوليكية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 سانت ماريا

Lindenstraße 29 
06258 3888 

 
 المشرفون المستقلون

 الجمعية األلمانية لحماية الطفل
 رابطة الناحية ريد

 حضانة األطفال
 تسفرغه شتوبه

Pestalozziweg 1 
06258 833766 

 
 ريدشتات

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 ريدشتات
Rathausplatz 1 
06158 181415 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

 روضة أطفال بروتستانتية 
 لينهايم

Bensheimer Weg 3 
06158 71404 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية 

Rheinstraße 21 
06258 713 

 
 غرنسهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 غرنسهايم
Stadthausplatz 1 

06258 108633 
 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية 

Dietrich Bonhoeffer 
Geschwister-Scholl- 

Straße 1 
06258 51353 

 
طفال مارتن لوررلأل رعاية نهارية  

Zwingenberger Straße 9 
06258 3741 

 
 غرنسهايم

كاثوليكية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 سانت ماريا

Lindenstraße 29 
06258 3888 

 
 المشرفون المستقلون

 الجمعية األلمانية لحماية الطفل
 رابطة الناحية ريد

 حضانة األطفال
 تسفرغه شتوبه

Pestalozziweg 1 
06258 833766 

 
 ريدشتات

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 ريدشتات
Rathausplatz 1 
06158 181415 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

 روضة أطفال بروتستانتية 
 لينهايم

Bensheimer Weg 3 
06158 71404 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية 

Rheinstraße 21 
06258 713 

 
 غرنسهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 غرنسهايم
Stadthausplatz 1 

06258 108633 
 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية 

Dietrich Bonhoeffer 
Geschwister-Scholl- 

Straße 1 
06258 51353 

 
طفال مارتن لوررلأل رعاية نهارية  

Zwingenberger Straße 9 
06258 3741 

 
 غرنسهايم

كاثوليكية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 سانت ماريا

Lindenstraße 29 
06258 3888 

 
 المشرفون المستقلون

 الجمعية األلمانية لحماية الطفل
 رابطة الناحية ريد

 حضانة األطفال
 تسفرغه شتوبه

Pestalozziweg 1 
06258 833766 

 
 ريدشتات

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 ريدشتات
Rathausplatz 1 
06158 181415 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

 روضة أطفال بروتستانتية 
 لينهايم

Bensheimer Weg 3 
06158 71404 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية 

Rheinstraße 21 
06258 713 

 
 غرنسهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 غرنسهايم
Stadthausplatz 1 

06258 108633 
 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية 

Dietrich Bonhoeffer 
Geschwister-Scholl- 

Straße 1 
06258 51353 

 
طفال مارتن لوررلأل رعاية نهارية  

Zwingenberger Straße 9 
06258 3741 

 
 غرنسهايم

كاثوليكية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 سانت ماريا

Lindenstraße 29 
06258 3888 

 
 المشرفون المستقلون

 الجمعية األلمانية لحماية الطفل
 رابطة الناحية ريد

 حضانة األطفال
 تسفرغه شتوبه

Pestalozziweg 1 
06258 833766 

 
 ريدشتات

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 ريدشتات
Rathausplatz 1 
06158 181415 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

 روضة أطفال بروتستانتية 
 لينهايم

Bensheimer Weg 3 
06158 71404 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية 

Rheinstraße 21 
06258 713 

 
 غرنسهايم

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 غرنسهايم
Stadthausplatz 1 

06258 108633 
 

 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(
 روضة أطفال بروتستانتية 

Dietrich Bonhoeffer 
Geschwister-Scholl- 

Straße 1 
06258 51353 

 
طفال مارتن لوررلأل رعاية نهارية  

Zwingenberger Straße 9 
06258 3741 

 
 غرنسهايم

كاثوليكية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 سانت ماريا

Lindenstraße 29 
06258 3888 

 
 المشرفون المستقلون

 الجمعية األلمانية لحماية الطفل
 رابطة الناحية ريد

 حضانة األطفال
 تسفرغه شتوبه

Pestalozziweg 1 
06258 833766 

 
 ريدشتات

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة  

 ريدشتات
Rathausplatz 1 
06158 181415 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

 روضة أطفال بروتستانتية 
 لينهايم

Bensheimer Weg 3 
بروتستانتية  - طفاللأل رعاية نهارية  71404 06158  
 ساندباخ فروشه

Am Roseneck 1 
06158 84496 

 
بروتستانتية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 فولفسكيهلن

Ringstraße 17-19 
06158 71595 

 
 المشرفون المستقلون

 د  نست
 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة 

"نستد   "حضانة األطفال   
Friedrich-Ebert-Straße 16 

06158 7494682 
 

 شتوكشتات

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 شتوكشتات
 أم راين

Rheinstraße 34-36 
06158 828750 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

بروتستانتية -رعاية نهارية لألطفال   
 أرشه نوح

Rheinstraße 30 
06158 86452 

 
 المشرفون المستقلون

 ماز جمعية مسجلة في الدائرة الجنوبية
 غرو  غيراو

شوكيماز/ مينيماز   
Odenwaldring 33 

06158 878680 
 
 
 

توفير رعاية األطفال خالل النهار من قبل مراكز رعاية األطفال والقاصرين 3.3  
 مكتب رعاية األطفال في الشمال

 في مركز مدينة راونهايم
 السيدة هورن اين

Am Stadtzentrum 2A 
 65479 Raunheim  

06142 8356957 
ktpb-nord@kreisgg.de 

 

 
بروتستانتية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 ساندباخ فروشه

Am Roseneck 1 
06158 84496 

 
بروتستانتية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 فولفسكيهلن

Ringstraße 17-19 
06158 71595 

 
 المشرفون المستقلون

 د  نست
 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة 

"نستد   "حضانة األطفال   
Friedrich-Ebert-Straße 16 

06158 7494682 
 

 شتوكشتات

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 شتوكشتات
 أم راين

Rheinstraße 34-36 
06158 828750 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

بروتستانتية -رعاية نهارية لألطفال   
 أرشه نوح

Rheinstraße 30 
06158 86452 

 
 المشرفون المستقلون

 ماز جمعية مسجلة في الدائرة الجنوبية
 غرو  غيراو

شوكيماز/ مينيماز   
Odenwaldring 33 

06158 878680 
 
 
 

توفير رعاية األطفال خالل النهار من قبل مراكز رعاية األطفال والقاصرين 3.3  
 مكتب رعاية األطفال في الشمال

 في مركز مدينة راونهايم
 السيدة هورن اين

Am Stadtzentrum 2A 
 65479 Raunheim  

06142 8356957 
ktpb-nord@kreisgg.de 

 

 
بروتستانتية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 ساندباخ فروشه

Am Roseneck 1 
06158 84496 

 
بروتستانتية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 فولفسكيهلن

Ringstraße 17-19 
06158 71595 

 
 المشرفون المستقلون

 د  نست
 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة 

"نستد   "حضانة األطفال   
Friedrich-Ebert-Straße 16 

06158 7494682 
 

 شتوكشتات

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 شتوكشتات
 أم راين

Rheinstraße 34-36 
06158 828750 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

بروتستانتية -رعاية نهارية لألطفال   
 أرشه نوح

Rheinstraße 30 
06158 86452 

 
 المشرفون المستقلون

 ماز جمعية مسجلة في الدائرة الجنوبية
 غرو  غيراو

شوكيماز/ مينيماز   
Odenwaldring 33 

06158 878680 
 
 
 

توفير رعاية األطفال خالل النهار من قبل مراكز رعاية األطفال والقاصرين 3.3  
 مكتب رعاية األطفال في الشمال

 في مركز مدينة راونهايم
 السيدة هورن اين

Am Stadtzentrum 2A 
 65479 Raunheim  

06142 8356957 
ktpb-nord@kreisgg.de 
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Stockstadt Gemeindevorstand der 
Gemeinde Stockstadt am Rhein
Rheinstraße 34-36
06158 828750
Ev. Kindertagesstätte Arche Noah
Rheinstraße 30
06158 86452

MAZ e.V. im Südkreis Groß-Gerau
MiniMAZ / SchuKiMAZ
Odenwaldring 33
06158 878680

 
بروتستانتية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 ساندباخ فروشه

Am Roseneck 1 
06158 84496 

 
بروتستانتية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 فولفسكيهلن

Ringstraße 17-19 
06158 71595 

 
 المشرفون المستقلون

 د  نست
 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة 

"نستد   "حضانة األطفال   
Friedrich-Ebert-Straße 16 

06158 7494682 
 

 شتوكشتات

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 شتوكشتات
 أم راين

Rheinstraße 34-36 
06158 828750 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

بروتستانتية -رعاية نهارية لألطفال   
 أرشه نوح

Rheinstraße 30 
06158 86452 

 
 المشرفون المستقلون

 ماز جمعية مسجلة في الدائرة الجنوبية
 غرو  غيراو

شوكيماز/ مينيماز   
Odenwaldring 33 

06158 878680 
 
 
 

توفير رعاية األطفال خالل النهار من قبل مراكز رعاية األطفال والقاصرين 3.3  
 مكتب رعاية األطفال في الشمال

 في مركز مدينة راونهايم
 السيدة هورن اين

Am Stadtzentrum 2A 
 65479 Raunheim  

06142 8356957 
ktpb-nord@kreisgg.de 

 

 
بروتستانتية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 ساندباخ فروشه

Am Roseneck 1 
06158 84496 

 
بروتستانتية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 فولفسكيهلن

Ringstraße 17-19 
06158 71595 

 
 المشرفون المستقلون

 د  نست
 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة 

"نستد   "حضانة األطفال   
Friedrich-Ebert-Straße 16 

06158 7494682 
 

 شتوكشتات

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 شتوكشتات
 أم راين

Rheinstraße 34-36 
06158 828750 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

بروتستانتية -رعاية نهارية لألطفال   
 أرشه نوح

Rheinstraße 30 
06158 86452 

 
 المشرفون المستقلون

 ماز جمعية مسجلة في الدائرة الجنوبية
 غرو  غيراو

شوكيماز/ مينيماز   
Odenwaldring 33 

06158 878680 
 
 
 

توفير رعاية األطفال خالل النهار من قبل مراكز رعاية األطفال والقاصرين 3.3  
 مكتب رعاية األطفال في الشمال

 في مركز مدينة راونهايم
 السيدة هورن اين

Am Stadtzentrum 2A 
 65479 Raunheim  

06142 8356957 
ktpb-nord@kreisgg.de 

 

 
بروتستانتية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 ساندباخ فروشه

Am Roseneck 1 
06158 84496 

 
بروتستانتية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 فولفسكيهلن

Ringstraße 17-19 
06158 71595 

 
 المشرفون المستقلون

 د  نست
 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة 

"نستد   "حضانة األطفال   
Friedrich-Ebert-Straße 16 

06158 7494682 
 

 شتوكشتات

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 شتوكشتات
 أم راين

Rheinstraße 34-36 
06158 828750 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

بروتستانتية -رعاية نهارية لألطفال   
 أرشه نوح

Rheinstraße 30 
06158 86452 

 
 المشرفون المستقلون

 ماز جمعية مسجلة في الدائرة الجنوبية
 غرو  غيراو

شوكيماز/ مينيماز   
Odenwaldring 33 

06158 878680 
 
 
 

توفير رعاية األطفال خالل النهار من قبل مراكز رعاية األطفال والقاصرين 3.3  
 مكتب رعاية األطفال في الشمال

 في مركز مدينة راونهايم
 السيدة هورن اين

Am Stadtzentrum 2A 
 65479 Raunheim  

06142 8356957 
ktpb-nord@kreisgg.de 
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3.2 Vermittlung von Kindertagespflege durch die Jugendämter

Kindertagespflegebüro Nord  zuständig für: 
Im Stadtzentrum Raunheim  Bischofsheim
Frau Horneck  Ginsheim-Gustavsburg
Am Stadtzentrum 2A Kelsterbach
65479 Raunheim Raunheim
06142 8356957 
ktpb-nord@kreisgg.de

Kindertagespflegebüro Mitte zuständig für:
In der Kreisverwaltung Groß-Gerau Büttelborn
Frau Drepper  Groß-Gerau
Wilhelm-Seipp-Straße 15 Mörfelden-Walldorf
64521 Groß-Gerau Nauheim
06152 989-485 Trebur
ktpb-mitte@kreisgg.de

Kindertagespflegebüro Süd zuständig für:
Im Rathaus Riedstadt Biebesheim
Frau Dr. Melchior Gernsheim
Rathausplatz 1 Riedstadt
64560 Riedstadt Stockstadt
06158 184464 
ktpb-sued@kreisgg.de

Jugendamt Rüsselsheim zuständig für:
Stadt Rüsselsheim Rüsselsheim
Frau Leipold
Mainstraße 7
65428 Rüsselsheim
06142 832156
ulrike.leipold@ruesselsheim.de

 
بروتستانتية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 ساندباخ فروشه

Am Roseneck 1 
06158 84496 

 
بروتستانتية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 فولفسكيهلن

Ringstraße 17-19 
06158 71595 

 
 المشرفون المستقلون

 د  نست
 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة 

"نستد   "حضانة األطفال   
Friedrich-Ebert-Straße 16 

06158 7494682 
 

 شتوكشتات

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 شتوكشتات
 أم راين

Rheinstraße 34-36 
06158 828750 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

بروتستانتية -رعاية نهارية لألطفال   
 أرشه نوح

Rheinstraße 30 
06158 86452 

 
 المشرفون المستقلون

 ماز جمعية مسجلة في الدائرة الجنوبية
 غرو  غيراو

شوكيماز/ مينيماز   
Odenwaldring 33 

06158 878680 
 
 
 

توفير رعاية األطفال خالل النهار من قبل مراكز رعاية األطفال والقاصرين 3.3  
 مكتب رعاية األطفال في الشمال

 في مركز مدينة راونهايم
 السيدة هورن اين

Am Stadtzentrum 2A 
 65479 Raunheim  

06142 8356957 
ktpb-nord@kreisgg.de 

 

 
بروتستانتية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 ساندباخ فروشه

Am Roseneck 1 
06158 84496 

 
بروتستانتية  - طفاللأل رعاية نهارية  
 فولفسكيهلن

Ringstraße 17-19 
06158 71595 

 
 المشرفون المستقلون

 د  نست
 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة 

"نستد   "حضانة األطفال   
Friedrich-Ebert-Straße 16 

06158 7494682 
 

 شتوكشتات

المحلي المشرف  
 المجلس البلدي لمدينة

 شتوكشتات
 أم راين

Rheinstraße 34-36 
06158 828750 

 
 المشرفون المذهبيون )التابعون لمذهب معين(

بروتستانتية -رعاية نهارية لألطفال   
 أرشه نوح

Rheinstraße 30 
06158 86452 

 
 المشرفون المستقلون

 ماز جمعية مسجلة في الدائرة الجنوبية
 غرو  غيراو

شوكيماز/ مينيماز   
Odenwaldring 33 

06158 878680 
 
 
 

توفير رعاية األطفال خالل النهار من قبل مراكز رعاية األطفال والقاصرين 3.3  
 مكتب رعاية األطفال في الشمال

 في مركز مدينة راونهايم
 السيدة هورن اين

Am Stadtzentrum 2A 
 65479 Raunheim  

06142 8356957 
ktpb-nord@kreisgg.de 

 

: عن ةمسؤول  
Bischofsheim 

Ginsheim-Gustavsburg 
Kelsterbach 

Raunheim 
 

 مكتب رعاية األطفال في الوسط

 في الدائرة اإلدارية غرو  غيراو
 السيدة دريبر

Wilhelm-Seipp-Straße 15  
64521 Groß-Gerau  

06152 989485  
ktpb-mitte@kreisgg.de 

: عن ةمسؤول  
Büttelborn  

Groß-Gerau 
Mörfelden-Walldorf  

Nauheim 
Trebur 

 
الجنوبمكتب رعاية األطفال في   

 في بلدية ريدشتات
 السيدة الدكتورة ميلكيور

Rathausplatz 1  
64560 Riedstadt  

06158 184464 
ktpb-sued@kreisgg.de 

: عن ةمسؤول  
Biebesheim 
Gernsheim 

Riedstadt 
Stockstadt 

 
 مركز رعاية األطفال والقاصرين روسلسهايم

 مدينة روسلسهايم
 السيدة اليبولد

Mainstraße 7 
65428 Rüsselsheim 

06142 832156 
ulrike.leipold@ruesselsheim.de 

: عن ةمسؤول  
Rüsselsheim 

 
 

موظفو االستفسارات المسؤولون عن ملف تحمل مصاريف الرعاية 3.3  
غيراو-مركز رعاية األطفال والقاصرين دائرة غروس  

 الدعم المالي للقاصرين
Wilhelm-Seipp-Straße 15 

64521 Groß-Gerau 
 رعاية نهارية لألطفال

 السيدة فيلهيلم
06152 989-503 

: عن ةمسؤول  
Bischofsheim 

Ginsheim-Gustavsburg 
Kelsterbach 

Raunheim 
 

 مكتب رعاية األطفال في الوسط

 في الدائرة اإلدارية غرو  غيراو
 السيدة دريبر

Wilhelm-Seipp-Straße 15  
64521 Groß-Gerau  

06152 989485  
ktpb-mitte@kreisgg.de 

: عن ةمسؤول  
Büttelborn  

Groß-Gerau 
Mörfelden-Walldorf  

Nauheim 
Trebur 

 
الجنوبمكتب رعاية األطفال في   

 في بلدية ريدشتات
 السيدة الدكتورة ميلكيور

Rathausplatz 1  
64560 Riedstadt  

06158 184464 
ktpb-sued@kreisgg.de 

: عن ةمسؤول  
Biebesheim 
Gernsheim 

Riedstadt 
Stockstadt 

 
 مركز رعاية األطفال والقاصرين روسلسهايم

 مدينة روسلسهايم
 السيدة اليبولد

Mainstraße 7 
65428 Rüsselsheim 

06142 832156 
ulrike.leipold@ruesselsheim.de 

: عن ةمسؤول  
Rüsselsheim 

 
 

موظفو االستفسارات المسؤولون عن ملف تحمل مصاريف الرعاية 3.3  
غيراو-مركز رعاية األطفال والقاصرين دائرة غروس  

 الدعم المالي للقاصرين
Wilhelm-Seipp-Straße 15 

64521 Groß-Gerau 
 رعاية نهارية لألطفال

 السيدة فيلهيلم
06152 989-503 

: عن ةمسؤول  
Bischofsheim 

Ginsheim-Gustavsburg 
Kelsterbach 

Raunheim 
 

 مكتب رعاية األطفال في الوسط

 في الدائرة اإلدارية غرو  غيراو
 السيدة دريبر

Wilhelm-Seipp-Straße 15  
64521 Groß-Gerau  

06152 989485  
ktpb-mitte@kreisgg.de 

: عن ةمسؤول  
Büttelborn  

Groß-Gerau 
Mörfelden-Walldorf  

Nauheim 
Trebur 

 
الجنوبمكتب رعاية األطفال في   

 في بلدية ريدشتات
 السيدة الدكتورة ميلكيور

Rathausplatz 1  
64560 Riedstadt  

06158 184464 
ktpb-sued@kreisgg.de 

: عن ةمسؤول  
Biebesheim 
Gernsheim 

Riedstadt 
Stockstadt 

 
 مركز رعاية األطفال والقاصرين روسلسهايم

 مدينة روسلسهايم
 السيدة اليبولد

Mainstraße 7 
65428 Rüsselsheim 

06142 832156 
ulrike.leipold@ruesselsheim.de 

: عن ةمسؤول  
Rüsselsheim 

 
 

موظفو االستفسارات المسؤولون عن ملف تحمل مصاريف الرعاية 3.3  
غيراو-مركز رعاية األطفال والقاصرين دائرة غروس  

 الدعم المالي للقاصرين
Wilhelm-Seipp-Straße 15 

64521 Groß-Gerau 
 رعاية نهارية لألطفال

 السيدة فيلهيلم
06152 989-503 

Ihr Kind in guten Händen
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3.3 Ansprechpartner_innen für die Kostenübernahme

Jugendamt Kreis Groß-Gerau
Wirtschaftliche Jugendhilfe 
Wilhelm-Seipp-Straße 15
64521 Groß-Gerau

Kindertagespflege:
Frau Wilhelm
06152 989-503
p.wilhelm@kreisgg.de

Kindertagesstätten:
Frau Halfmann Frau Zitzmann 
06152 989-404 06152 989-216
t.halfmann@kreisgg.de y.zitzmann@kreisgg.de

Jugendamt Rüsselsheim
Wirtschaftliche Jugendhilfe
Mainstraße 7
65428 Rüsselsheim
Frau Schuh
06142 832139
finanzielle.und.rechtliche.hilfen@ruesselsheim.de

Wohngeldbehörde Kreis Groß-Gerau 
(Bildungs- und Teilhabepaket)
Heimstraße 7
64521 Groß-Gerau
06152 989-554
wohnungswesen@kreisgg.de

: عن ةمسؤول  
Bischofsheim 

Ginsheim-Gustavsburg 
Kelsterbach 

Raunheim 
 

 مكتب رعاية األطفال في الوسط

 في الدائرة اإلدارية غرو  غيراو
 السيدة دريبر

Wilhelm-Seipp-Straße 15  
64521 Groß-Gerau  

06152 989485  
ktpb-mitte@kreisgg.de 

: عن ةمسؤول  
Büttelborn  

Groß-Gerau 
Mörfelden-Walldorf  

Nauheim 
Trebur 

 
الجنوبمكتب رعاية األطفال في   

 في بلدية ريدشتات
 السيدة الدكتورة ميلكيور

Rathausplatz 1  
64560 Riedstadt  

06158 184464 
ktpb-sued@kreisgg.de 

: عن ةمسؤول  
Biebesheim 
Gernsheim 

Riedstadt 
Stockstadt 

 
 مركز رعاية األطفال والقاصرين روسلسهايم

 مدينة روسلسهايم
 السيدة اليبولد

Mainstraße 7 
65428 Rüsselsheim 

06142 832156 
ulrike.leipold@ruesselsheim.de 

: عن ةمسؤول  
Rüsselsheim 

 
 

موظفو االستفسارات المسؤولون عن ملف تحمل مصاريف الرعاية 3.3  
غيراو-مركز رعاية األطفال والقاصرين دائرة غروس  

 الدعم المالي للقاصرين
Wilhelm-Seipp-Straße 15 

64521 Groß-Gerau 
 رعاية نهارية لألطفال

 السيدة فيلهيلم
06152 989-503 

: عن ةمسؤول  
Bischofsheim 

Ginsheim-Gustavsburg 
Kelsterbach 

Raunheim 
 

 مكتب رعاية األطفال في الوسط

 في الدائرة اإلدارية غرو  غيراو
 السيدة دريبر

Wilhelm-Seipp-Straße 15  
64521 Groß-Gerau  

06152 989485  
ktpb-mitte@kreisgg.de 

: عن ةمسؤول  
Büttelborn  

Groß-Gerau 
Mörfelden-Walldorf  

Nauheim 
Trebur 

 
الجنوبمكتب رعاية األطفال في   

 في بلدية ريدشتات
 السيدة الدكتورة ميلكيور

Rathausplatz 1  
64560 Riedstadt  

06158 184464 
ktpb-sued@kreisgg.de 

: عن ةمسؤول  
Biebesheim 
Gernsheim 

Riedstadt 
Stockstadt 

 
 مركز رعاية األطفال والقاصرين روسلسهايم

 مدينة روسلسهايم
 السيدة اليبولد

Mainstraße 7 
65428 Rüsselsheim 

06142 832156 
ulrike.leipold@ruesselsheim.de 

: عن ةمسؤول  
Rüsselsheim 

 
 

موظفو االستفسارات المسؤولون عن ملف تحمل مصاريف الرعاية 3.3  
غيراو-مركز رعاية األطفال والقاصرين دائرة غروس  

 الدعم المالي للقاصرين
Wilhelm-Seipp-Straße 15 

64521 Groß-Gerau 
 رعاية نهارية لألطفال

 السيدة فيلهيلم
06152 989-503 

: عن ةمسؤول  
Bischofsheim 

Ginsheim-Gustavsburg 
Kelsterbach 

Raunheim 
 

 مكتب رعاية األطفال في الوسط

 في الدائرة اإلدارية غرو  غيراو
 السيدة دريبر

Wilhelm-Seipp-Straße 15  
64521 Groß-Gerau  

06152 989485  
ktpb-mitte@kreisgg.de 

: عن ةمسؤول  
Büttelborn  

Groß-Gerau 
Mörfelden-Walldorf  

Nauheim 
Trebur 

 
الجنوبمكتب رعاية األطفال في   

 في بلدية ريدشتات
 السيدة الدكتورة ميلكيور

Rathausplatz 1  
64560 Riedstadt  

06158 184464 
ktpb-sued@kreisgg.de 

: عن ةمسؤول  
Biebesheim 
Gernsheim 

Riedstadt 
Stockstadt 

 
 مركز رعاية األطفال والقاصرين روسلسهايم

 مدينة روسلسهايم
 السيدة اليبولد

Mainstraße 7 
65428 Rüsselsheim 

06142 832156 
ulrike.leipold@ruesselsheim.de 

: عن ةمسؤول  
Rüsselsheim 

 
 

موظفو االستفسارات المسؤولون عن ملف تحمل مصاريف الرعاية 3.3  
غيراو-مركز رعاية األطفال والقاصرين دائرة غروس  

 الدعم المالي للقاصرين
Wilhelm-Seipp-Straße 15 

64521 Groß-Gerau 
 رعاية نهارية لألطفال

 السيدة فيلهيلم
06152 989-503 p.wilhelm@kreisgg.de 

 رعاية نهارية لألطفال
 السيدة هلفمن

06152 989-404  
t.halfmann@kreisgg.de  

 السيدة تسيتسمن
06152 989-216 

y.zitzmann@kreisgg.de 
 

 مركز رعاية األطفال والقاصرين روسلسهايم
 الدعم المالي للقاصرين

Mainstraße 7 
65428 Rüsselsheim 

 السيدة شوه
06142 832139 

finanzielle.und.rechtliche.hilfen@ruesselsheim.de 
 

 مصلحة إعانة اإلسكان
 (الدعم المالي المدرسي) 

Heimstraße 7 
64521 Groß-Gerau 

06152 989554 
wohnungswesen@kreisgg.de 

 
 

p.wilhelm@kreisgg.de 
 رعاية نهارية لألطفال

 السيدة هلفمن
06152 989-404  

t.halfmann@kreisgg.de  
 السيدة تسيتسمن

06152 989-216 
y.zitzmann@kreisgg.de 

 
 مركز رعاية األطفال والقاصرين روسلسهايم

 الدعم المالي للقاصرين
Mainstraße 7 

65428 Rüsselsheim 
 السيدة شوه

06142 832139 
finanzielle.und.rechtliche.hilfen@ruesselsheim.de 

 
 مصلحة إعانة اإلسكان
 (الدعم المالي المدرسي) 

Heimstraße 7 
64521 Groß-Gerau 

06152 989554 
wohnungswesen@kreisgg.de 

 
 

p.wilhelm@kreisgg.de 
 رعاية نهارية لألطفال

 السيدة هلفمن
06152 989-404  

t.halfmann@kreisgg.de  
 السيدة تسيتسمن

06152 989-216 
y.zitzmann@kreisgg.de 

 
 مركز رعاية األطفال والقاصرين روسلسهايم

 الدعم المالي للقاصرين
Mainstraße 7 

65428 Rüsselsheim 
 السيدة شوه

06142 832139 
finanzielle.und.rechtliche.hilfen@ruesselsheim.de 

 
 مصلحة إعانة اإلسكان
 (الدعم المالي المدرسي) 

Heimstraße 7 
64521 Groß-Gerau 

06152 989554 
wohnungswesen@kreisgg.de 

 
 

p.wilhelm@kreisgg.de 
 رعاية نهارية لألطفال

 السيدة هلفمن
06152 989-404  

t.halfmann@kreisgg.de  
 السيدة تسيتسمن

06152 989-216 
y.zitzmann@kreisgg.de 

 
 مركز رعاية األطفال والقاصرين روسلسهايم

 الدعم المالي للقاصرين
Mainstraße 7 

65428 Rüsselsheim 
 السيدة شوه

06142 832139 
finanzielle.und.rechtliche.hilfen@ruesselsheim.de 

 
 مصلحة إعانة اإلسكان
 (الدعم المالي المدرسي) 

Heimstraße 7 
64521 Groß-Gerau 

06152 989554 
wohnungswesen@kreisgg.de 

 
 

p.wilhelm@kreisgg.de 
 رعاية نهارية لألطفال

 السيدة هلفمن
06152 989-404  

t.halfmann@kreisgg.de  
 السيدة تسيتسمن

06152 989-216 
y.zitzmann@kreisgg.de 

 
 مركز رعاية األطفال والقاصرين روسلسهايم

 الدعم المالي للقاصرين
Mainstraße 7 

65428 Rüsselsheim 
 السيدة شوه

06142 832139 
finanzielle.und.rechtliche.hilfen@ruesselsheim.de 

 
 مصلحة إعانة اإلسكان
 (الدعم المالي المدرسي) 

Heimstraße 7 
64521 Groß-Gerau 

06152 989554 
wohnungswesen@kreisgg.de 

 
 

Ihr Kind in guten Händen
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