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  Мережа ранній діапазон Базель-Сіті 
 

Контактні пункти для сімей з дітьми дошкільного віку 
 
У кантоні Базель-Штадт для сімей з дітьми дошкільного віку є важливі пропозиції. У рамках 
Базель-Штадтської мережі дітей раннього віку тут перелічено важливі контактні точки для сімей 
з дітьми дошкільного віку. 

 
Kонсультація батьків 

Служба батьківських консультацій Базель-Штадт 
пропонує безкоштовні консультації для батьків з 
немовлятами та маленькими дітьми від 
народження до вступу в дитячий сад. 
Теми консультації – питання розвитку дитини, 
годування грудьми та інші питання харчування, 
проблеми зі сном дитини, регуляція, освітні та 
психосоціальні проблеми. 
  

Kонсультація батьків 
Basel-Stadt 
Freie Strasse 35 
4001 Basel 
+41 61 690 26 90 
in-
fo@elternberatungbasel.
ch 
www.baslerfamilien.info 

Зв’язатися можна 
за телефоном 
 061 690 26 90 з 
понеділка по 
п’ятницю з 8:00 до 
12:00 
 
Консультації за 
адресою Freie 
Strasse 35 за 
попередньою 
домовленістю по 
телефону 
 

Спеціаліст і контактний пункт для ігрових груп у Базель-Штадті 

Ігрова група – це група з восьми до десяти дітей 
(від 2,5 до 4 років), які зустрічаються один-три 
півдня на тиждень, щоб грати разом у приміщенні 
чи на вулиці. 
Фахівець і контактний пункт допоможуть вам 
знайти ігрову групу. 
 

Freie Str. 35 
4001 Basel  
+41 61 690 26 96 
info@fks-bs.ch 
fks-
bs.ch/index.php/kontakt 

Понеділок та 
середа з 14:00 до 
17:30 
 

Денний догляд 
За дитиною можна доглядати в дитячому садку 
(Кіта). У кантоні Базель-Штадт є широкий спектр 
центрів денного догляду. У дитячих садках 
розмовляють стандартною німецькою мовою та 
діалектом. Є також двомовні або іншомовні дитячі 
центри. Ви також можете віддати свою дитину на 
піклування в сім’ю, яка працює на день. Центр 
консультацій та розміщення допоможе вам знайти 
центр денного догляду (Kita) і розрахує витрати, які 
ви понесете. 
 

Агентство з 
консультування та 
працевлаштування 
Freie Strasse 35 
4001 Basel  
+41 61 267 46 14 
vermitt-
lung.tagesbetreuung@bs.
ch 
www.jfs.bs.ch/fuer-
fami-
lien/tagesbetreuung.html 

Телефонна 
інформація +41 61 
267 46 14 
З понеділка по 
п’ятницю з 8.30 до 
12.30 
Особиста порада 
З понеділка по 
п’ятницю з 09.00 
до 12.00 
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  Мережа ранній діапазон Базель-Сіті 
  

 

Центр дошкільної освіти 

Центр ранньої підтримки пропонує різноманітні 
послуги підтримки та консультації для сімей, які 
перебувають у стані сильного стресу або мають 
дитину дошкільного віку, яка потребує додаткової 
підтримки (наприклад, логопедична, корекційна 
дошкільна освіта) безкоштовно. Теми – надмірні 
вимоги до навчання, складні сімейні обставини, які 
супроводжують дітей, інвалідність, проблеми з 
мовним розвитком, затримка розвитку, симптоми 
травми чи поведінкових проблем. 

 

Центр раннего 
образования ZFF 

De Wette-Strasse 3 
4010 Basel 
+41 61 267 85 01 
zff@bs.ch 
www.zff.bs.ch 

з понеділка по 
п'ятницю 
 
08.00 - 11.30 та 
13.30 - 17.00 
 

Німецька мова до дитячого садка 

У Базель-Штадті діти, які мало або зовсім не 
володіють німецькою мовою, відвідують ігровий 
гурток з мовною підтримкою або дитячий сад 
протягом року перед тим, як потрапити в дитячий 
садок. У цьому випадку ігрові групи є 
безкоштовними. 
 

Відділ ранньої німецької 
пропаганди 

 
De Wette-Strasse 3 
4010 Basel 
+41 61 267 48 70 
ffdf@bs.ch 
www.deutsch-vor-dem-
kindergarten.bs.ch 

з понеділка по 
п'ятницю 
 
08.00 - 11.30 та 
13.30 - 17.00 
 

Місця зустрічі в районі Базеля 

15 районних точок зустрічі пропонують широкий 
спектр заходів для всіх вікових груп. Під час 
безкоштовних точок батьківсько-дитячих зустрічей 
діти можуть грати разом, а батьки спілкуються та 
спілкуються один з одним. Реєстрація не потрібна. 
 

www.qtp-basel.ch Різний час 
роботи можна 
знайти на сайті. 
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