حجز مركزي لمكان في أحد مرافق رعاية األطفال (كيتا) لمدينة كيل
يساعدكم قسم تربية األطفال ورعايتهم ومديرات ومدراء مرافق رعاية األطفال خالل بحثكم عن مكان في أحد مرافق رعاية األطفال
لطفلكم .يمكنكم حجز مكان في مرفق رعاية عن طريق "الحجز المركزي" على موقع مدينة كيل إلكترونيا.
وتجدون عناوين مرافق رعاية األطفال على موقع مدينة كيل في األنترنت وفي كتيّب "معلومات حول مدينة كيل ( KehlInfo
 ،")Stadtinformationenوالذي يمكنكم الحصول عليه في جميع اإلدارات المحلّية ودور البلديات.
ويمكنكم التواصل مع قسم تربية األطفال ورعايتهم في بيت واينبرينرهاوس ( )Weinbrennerhausفي شارع هاوبتشتراسه
( )Hauptstraßeرقم  22في  77964كيل.
هاتف07851-88 2102 :

البريد اإللكترونيkitaservice@stadt-kehl.de :

صات
الموظّفات المخت ّ
زوزانه كامارا – ميخائيال كونر – بيرغيت بوكر

هكذا يمكنكم القيام بالحجز اإللكتروني
-

افتح قسم شؤون التعليم والشؤون االجتماعية والثقافية – مرافق رعاية األطفال طوال اليوم في موقع .www.kehl.de
انقر على "حجز مركزي (.")Zentrale Vormerkung
قم بالتسجيل.
ّ
ث ّّم سيصلك إيميل .رجاءّ قم بتأكيدها (انظر في مجلد البريد المزعج).
انقر مرّة أخرى على "حجز مركزي (.")Zentrale Vormerkung
ث ّّم قُم بتسجيل الدخول في الصفحة الرئيسية بإدخال كلمة المرور الخاصّة بك.
قُم بإدخال البيانات المطلوبة.
اختر مرفقا واحدا ( )1أو مرفقَيْن ( )2أو ثالث ( )3مرافق.
قم بحفظ االستمارة.
ث ّّم ستحصل على تأكيد عبر اإليميل.
بعد ذلك تتم ّكن مرافق رعاية األطفال من االطّالع على بياناتك.

نحيطكم علما بما يلي
-

ل طفل مرّة واحدة فقط
يمكن القيام بالحجز لك ّّ
يمكن القيام بحجز مكان للطفل بدءا من ثالثة أشهر قبل والدته و – على أقرب تقدير – سنتَيْن قبل بداية الرعاية.
ي واحد من المرافق الثالثة.
إذا قمتَّ باختيار ثالثة مرافق فينبغي أن تكون راضيا إذا حصلت على مكان في أ ّّ
إذا كنت ترغب في مرفق معيّن بالخصوص فالرجاء اختيار هذا المرفق الواحد فقط.
يمكنكم زيارة مرافق رعاية األطفال قبل االختيار .ينبغي أن يت ّّم االتّفاق على موعد للزيارة مسبقا هاتفيا.
إذا كنت تحتاج إلى مساعدة فالرجاء أن تتو ّجه إلى قسم تريبة األطفال ورعايتهم في بيت "واينبرينرهاوس".

هكذا يت ّّم القبول في مرافق الرعاية
 تقوم إدارة مرفق رعاية األطفال باتّخاذ القرار بخصوص قبول طفلكم. -إذا كان في أحد مرافق رعاية األطفال مكان لطفلكم فإنّكم ستحصلون على موافقة عن طريق اإليميل.
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-

يُرجى تأكيد هذه الموافقة.
سيت ّّم دعوتكم إلى مرفق الرعاية من أجل التسجيل.
ث ّّم تقوم بتوقيع عقد الرعاية.
وبذلك فقد ت ّّم قبول طفلكم في المرفق.

وإذا حصلت على رفض فالرجاء التواصل مع قسم تربية األطفال ورعايتهم في بيت "واينبرينرهاوس" فسنقوم باقتراح مرافق رعاية
أخرى في منطقة المدينة وال ُمدُن المجاورة.
تغيير البيانات في الحجز
-

ي وقت.
يمكنك تغيير بياناتك في حجزك في أ ّّ
يُرجى تعديل تاريخ والدة طفلك بعد الوالدة.
إذا تغيّر عنوانك فيمكنك تعديل عنوانك في الحجز المركزي أيضا.
تحتاج من أجل ذلك إلى كلمة المرور الخاصّة بك.

إلغاء الحجز
-

يُعتبر حجزك قائما إلى أن تحصل على موافقة وقُمت بقبول المكان في المرفق.
بعد ذلك لن تعود بياناتك تظهر في قوائم الحجز.
ولكن ستقبى بياناتك محفوظة في نظام البيانات.
هكذا يمكنك إعادة تنشيط حجزك إذا تطلّب األمر ذلك.
وذلك إذا أردتَّ على سبيل المثال تغيير مرفق الرعاية أو تغيير شكل الرعاية أو إذا احتجت إلى رعاية مك ّملة بعد حضانة األطفال
الفرنسية األلمانية في ستراسبورغ.
يت ّّم محو بياناتك نهائيا بانقضاء  180يوم بعد تاريخ بداية العقد.

القيام بالحجز بدون األنترنت
 يمكنكم حجز مكان لطفلكم بدون األنترنت أيضا. يمكن إلدارة مرفق رعاية األطفال المخت ّصة أن يق ّدم لكم المساعدة في التسجيل .يمكنكم القيام بالتسجيل معا .تح ّّدثوا مع إدارة مرفق
رعاية األطفال واتّفقوا معهم على موعد.
 إضافة إلى ذلك يق ّدم لكم قسم تربية األطفال ورعايتهم في بيت "واينبرينرهاوس" المساعدة خالل أوقات المقابلة.هل لديك استفسارات أخرى؟ قسم تربية األطفال ورعايتهم تحت تص ّرفكم ويق ّدم لكم المزيد من المعلومات.
مدينة كيل ()Stadt Kehl
قسم تربية األطفال ورعايتهم
بيت واينبرينيرهاوس ()Weinbrennerhaus
شارع هاوبتشتراسه ( )Hauptstraßeرقم 22
 77964كيل

أوقات المقابلة
يوم االثنين – الجمعة 08:30 :إلى 12:30
يوم الثلثاء 14:00 :إلى 16:30
يوم الخميس 14:00 :إلى 18:00
هاتف07851 88-2102 :
عنوان البريد اإللكترونيkitaservice@stadt-kehl.de :
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