Kehl Belediyesinde bir Kita (çocuk yuvası) yeri için merkezi ön kayıt
Çocuklar için Eğitim ve Bakım bölümü ile Kita yöneticileri, bir Kita yerini bulma konusunda sizlere yardımcı
olmaktadırlar. Kehl Belediyesinin internet sayfasındaki “Merkezi ön kayıt” bölümünde çevrim içi olarak bir
bakım yeri için ön kaydınızı yapabilirsiniz.
Münferit gündüz çocuk bakımı kuruluşların adreslerini, Kehl Belediyesinin internet sayfasında ve tüm yerel
idarelerde ve belediye binalarında bulunan “KehlInfo Şehir Bilgileri” broşüründe bulabilirsiniz.
Çocuklar için Eğitim ve Bakım bölümünü, Hauptstr. 22, 77964 Kehl’deki Weinbrennerhaus binasında
bulabilirsiniz.
Telefon: 07851-88 2102

E-posta: kitaservice@stadt-kehl.de

İrtibatlar
Susanne Camara - Michaela Könner - Birgit Büker
Çevrim içi ön kayıt işlemi
-

www.kehl.de internet sayfasında Eğitim, Sosyal konular ve Kültür - Gündüz çocuk bakımı kuruluşları
bölümüne gidiniz.
“Merkezi ön kayıt” üzerine tıklayınız.
Kaydolunuz.
Size bir e-posta gönderilecektir. Bunu lütfen teyit ediniz (Lütfen gereksiz klasörünü de kontrol ediniz).
Şimdi tekrar “Merkezi ön kayıt” üzerine tıklayınız.
Ana sayfada şifreniz ile giriş yapınız.
Gerekli verilerinizi giriniz.
1, 2 veya 3 gündüz çocuk bakımı kuruluşu seçiniz.
Soru formunu kaydediniz.
Size bir teyit e-postası gönderilecektir.
Seçtiğiniz gündüz çocuk bakımı kuruluşları da şimdi verilerinizi görebilecektir.

Lütfen bunlara dikkat ediniz
-

Her bir çocuk için sadece bir defa ön kayıt yaptırılabilir.
Her bir çocuk için doğumundan üç ay öncesi itibariyle ve bakımın başlangıcından en erken iki yıl önce ön
kayıt yaptırılabilir.
Üç kuruluş seçtiğinizde, üç kuruluşun tümüne de ilgi göstermeniz gerekmektedir.
Sadece belli bir gündüz çocuk bakımı kuruluşunu arzu ediyorsanız lütfen sadece tek bir kuruluşu seçiniz.
İsterseniz gündüz çocuk bakımı kuruluşunu ziyaret edebilirsiniz. Lütfen, öncesinde telefon ile randevu
alınız.
Desteğe ihtiyacınız olursa Kita yönetimi veya Weinbrennerhaus binasındaki Çocuklar için Eğitim ve Bakım
bölümü ile iletişime geçiniz.

Yerin teyidi işlemi
Çocuğunuzun kabulü konusunda gündüz çocuk bakımı kuruluşunun yönetimi karar verir.
Bir Kita’da çocuğunuz için boş yer bulunduğunda, e-posta adresinize bir onay gönderilir.
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-

Bu onayı lütfen teyit ediniz
Kayıt için randevuyla gündüz çocuk bakımı kuruluşuna davet edileceksiniz.
Bakım sözleşmesini imzalayacaksınız.
Böylece yeriniz size tahsis edilmiş olur.

Ret cevabı aldığınızda lütfen Weinbrennerhaus binasındaki Çocuklar için Eğitim ve Bakım bölümü ile iletişime
geçiniz. Beldeler dâhil size tüm şehir bölgesinden başka bir Kita’yı önereceğiz.
Ön kayıtta verileri değiştirme
-

Ön kayıtta verilerinizi her zaman değiştirebilirsiniz.
Doğum sonrası çocuğun doğum gününü lütfen güncelleyiniz.
Adresiniz değiştiğinde bunu da merkezi ön kayıt üzerinden güncelleyebilirsiniz.
Bunun için şifrenize ihtiyacınız var.

Ön kaydı sildirme
-

Ön kaydınız, onayı alana ve sizin yeri kabul edene kadar geçerlidir.
Ardından verileriniz artık ön kayıt listesinde görülmez.
Ancak verileriniz sistemde kalır.
Böylece ön kaydı icabında tekrardan etkinleştirebilirsiniz.
Örneğin başka bir Kita’ya geçmek istiyorsanız, farklı bir bakım şeklini istiyorsanız veya Strazburg AlmanFransız Çocuk Kreşi sonrası müteakip bakıma ihtiyaç duyuyorsanız.
Verileriniz, sözleşme başlangıcından sonra 180 gün içerisinde nihai olarak silinir.

İnternetsiz ön kayıt
-

İnternetsiz de çocuğunuz için ön kayıt yapabilirsiniz.
Kita yönetimi, kayıt işleminde size destek verebilir. Kaydı birlikte yapabilirsiniz. Kita yönetimi ile iletişime
geçip bir randevu alınız.
Weinbrennerhaus binasındaki Çocuklar için Eğitim ve Bakım bölümü size çalışma saatlerinde ilave olarak
destek verecektir.

Başka sorularınız var mı? Çocuklar için Eğitim ve Bakım bölümü size daha fazla bilgi verecektir.
Kehl Belediyesi
Bildung und Betreuung von Kindern
(Çocuklar için Eğitim ve Bakım)
Weinbrennerhaus
Hauptstr. 22
77964 Kehl

Çalışma saatleri
Pazartesi - Cuma: saat 8.30 – 12.30
Salı: saat 14 – 16.30
Perşembe: saat 14 – 18
Telefon: 07851 88-2102
E-Mail: kitaservice@stadt-kehl.de
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