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Люди, які втекли до Саксонії-Ангальт з України, мають можливість піклування про своїх дітей 

поза сім’єю. Це можливо або в дитячому садку (Kita), або з нянею (денний догляд). Догляд за 

дітьми можливий протягом усього робочого дня. Батьки можуть спокійно зайнятися своєю 

роботою, навчатися на мовних курсах або завершити професійне навчання. 

Діти отримують підтримку в їхньому розвитку в дитячих садках або з нянею (денний догляд). 

Таким чином вони зможуть вивчити німецьку мову на ранньому етапі, зустріти нових друзів і 

таким чином досвід втечі відійде на другий план. 

У землі Саксонія-Ангальт більшість дітей ходять до дитячого садка. Багато молодих сімей 

зустрічаються там, коли приводять і забирають дітей. Коли діти відвідують дитячий садок, 

вони та їхні батьки знайомляться з іншими дітьми та батьками за місцем проживання. 

Багато дітей у землі Саксонія-Ангальт відвідують дитячий заклад до свого 3-го дня 

народження. У віці від 0 до 3 років діти відвідують ясла, де їх супроводжують і про них 

піклуються вихователі і виховательки. Крім того, батьки також можуть вирішити, щоб їх 

дитиною доглядала няня, яка зазвичай доглядає за кількома дітьми вдома. 

Старші діти віком від 3 до 7 років перебувають в дитячому садку, де їх виховують і 

піклуються про них. Нарешті, існує також позашкільний догляд для дітей шкільного віку до 

закінчення 7-го класу. Позашкільні заклади по догляду знаходяться безпосередньо в школі 

або поблизу неї. Там за дітьми доглядають після уроків до пізнього вечора та навіть вранку 

до початку уроків, якщо це необхідно. 

Батьки можуть зареєструвати дітей безпосередньо в дитячому садку чи на денний догляд з 

нянею біля дому або в іншому закладі за місцем проживання. Крім того, батьки можуть 

зареєструвати дітей безпосередньо в міській (адміністрації) чи громаді (управлінні), тобто 

зазвичай у міській ратуші. Ви можете зайти туди особисто в години роботи. У багатьох містах 

також можлива онлайн-реєстрація. Ви можете попросити німецькомовного помічника 

допомогти вам з реєстрацією. 

 


