
 Kehlشهر  کودکستان نام نویسیمرکز 

 شما به کودکستان همکاران و ”Bildung und Betreuung von Kindern“ کودکان پرورش و آموزشبخش 

 kehlاینترنتی شهر  از طریق سایتهمچنین میتوانید  شماکمک میکنند. در مهدکودک  جایگاه یکدر یافتن 

“www.kehl.de”   قسمت  “Zenterale Vormerkung“نام نویسیبرای کودک خود  به صورت آنالین 

 .انجام دهید

 بروشورهمچنین در و  Kehlشهر در وبسایت هر کدام از کودکستانها اطالعات آدرس و 

 Kehlinfo Stadtinformationen  اطالعات شهر(Kehl ) و شهرداری ها قابل  در تمام ادارات محلیکه

 ذکر شده است. می باشند،دسترس 

 به آدرس زیر مراجعه شود:  بخش آموزش و پرورش کودکانجهت 

Stadt Kehl 

Bildung und Betreuung von Kindern 

Weinbrennerhaus 

Hauptstr. 22 

77964 Kehl 

 kitaservice@stadt-kehl.deپست الکترونیکی:           07851-882102تلفن تماس: 

 Birgit Bükerو   Sussane Camara ،Michaeala Könnerمخاطبین: 

 

 آنالین: نام نویسی مراحل

   قسمت  Bildung, Soziales und Kultur و در بخش شده  www.kehl.deابتدا وارد سایت  -

Kindertageseinrichtungen .را باز کنید 
 کلیک کنید. Zentrale Vormerkungروی لینک  -
 ثبت نام کنید. -
از ایمیل  Spamو آنرا تایید کنید.)لطفا قسمت شما یک ایمیل دریافت میکنید که باید ایمیل را باز کرده  -

 خود را هم چک کنید.(
 کلیک کنید. Zentrale Vormerkungدوباره روی قسمت  -
 و وارد سیستم شوید. وارد کردهرمز خود را  -
 اطالعات خود را به صورت صحیح وارد کنید. -
 مهدکودک انتخاب کنید. 3یا  2، 1 -
 پرسشنامه را ذخیره کنید. -
 شما یک تاییدیه بوسیله ایمیل دریافت خواهید کرد. -
 اکنون مهدکودکهایی که انتخاب کرده اید میتوانند اطالعات شما رو مشاهده کنند. -

 



 لطفا توجه کنید:

 د.کنی نام نویسیفقط یکبار میتوانید  کودکبرای هر  -
کودکستانی، نام نویسی تا دو سال قبل از شروع مراقبت   از سه ماه قبل از تولد میتوانکودک برای هر  -

 .انجام گیرد
 اگر شما سه کودکستان را انتخاب کنید، بدان معناست که هر سه کودکستان برای شما قابل تایید است. -
 کنید.انتخاب را در نظر دارید، پس همان یک کودکستان را در سایت یک مهدکودک شما فقط اگر  -
 با تعیین وقت قبلی از طریق تلفن شما میتوانید از مهدکودک مورد نظر خود بازدید بعمل آورید. -
  کودکان آموزش و پرورشمدیریت کودکستان یا بخش ، به داشتیداگر شما نیاز به حمایت  -

Bildung und Betreuung von Kindern در im Weinbrennerhaus .مراجعه کنید 
 

 بدین ترتیب انجام میشود:پذیرش کودک شما 

 مدیر مهد کودک در مورد پذیرش فرزند شما تصمیم میگیرد. -
اگر مهدکودک جای خالی برای فرزند شما داشته باشد، شما یک ایمیل پذیرش از طرف مهد کودک دریافت  -

 خواهید کرد.
 لطفا ایمیل پذیرش را تایید کنید. -
 مهدکودک ثبت نام کنید.با تعیین وقت قبلی از شما دعوت خواهد شد که در  -
 قرارداد مهدکودک را امضا میکنید. -
 جای خالی در مهد کودک به فرزند شما تعلق خواهد گرفت. بدین ترتیب -

  Bildung und Betreuung von Kindernبخش  بهدر صورت دریافت جواب منفی از مهدکودک 

 .کنیم می پیشنهاد بقیه مناطق شهر در دیگری ستانکودکبه شما   ما، کنید مراجعه im Weinbrennerhaus در

 

 :نام نویسیتغییر اطالعات فردی در 

 شما میتوانید هر زمان اطالعات فردی خود را در سایت تغییر بدهید. -
 بعد از بدنیا آمدن کودکتان، حتما تاریخ تولدش را در سایت به روز رسانی کنید. -
 آدرس جدید را وارد کنید.اگر آدرس پستی شما تغییر کرد هم میتوانید در سایت  -
 برای این اهداف شما نیاز به رمز ورودتان دارید. -

 

 :نام نویسیبرای حذف 

و این پذیرش را تایید کنید باقی  ددرخواست نام نویسی شما تا زمانی که از کودکستان پذیرش بگیری -
 خواهد ماند.

 قابل مشاهده نمیباشد.  نام نویسیپس از آن دیگر اطالعات شما در لیست  -
 اما اطالعات شما در سیستم باقی خواهد ماند. -
 صورت نیاز درخواست نام نویسی خود را دوباره فعال کنید.بدین صورت شما میتوانید در  -
یا سرویس  تفرم دیگری از مراقب ،تغییر دهید فرزند خود راکودکستان برای مثال، اگر شما بخواهید  -

 خاصی را انتخاب کنید.
 .شد خواهند حذف قرارداد شروع ازروز پس  180 شما های ادهد -



 مهدکودک به صورت حضوری:  نام نویسی

 مهد کودک را انجام دهید. نام نویسیشما همچنین می توانید بدون نیاز به اینترنت،  -
مسئول مهدکودک میتواند در ثبت نام فرزندتان به شما کمک کند، شما میتوانید با هم مهدکودک را  -

 انتخاب کنید، با مهدکودک تماس بگیرید و یه قرارمالقات قبلی تعیین کنید.
شما در این به  کاریساعات بین در  im Weinbrennerhausمرکز آموزش و پرورش عالوه بر آن  -

 زمینه کمک خواهد کرد.

 

 Bildung und Betreuung vonان به بخش آموزش و پرورش کودک ربرای سواالت و یا اطالعات بیشت
Kindern .مراجعه کنید 

 

 : Kehlآدرس مرکز آموزش و پرورش شهر 

Stadt Kehl 

Bildung und Betreuung von Kindern 

Weinbrennerhaus 

Hauptstr. 22 

77964 Kehl 

 

 ساعات و روزهای کاری:

  12:30تا  8:30دوشنبه تا جمعه  از ساعت  -

  16:30تا  14از ساعت   ها سه شنبه -

   18تا  14از ساعت   پنجشنبه ها   -

 

           07851-882102تلفن تماس: 

 kitaservice@stadt-kehl.deپست الکترونیکی: 

 


