Înregistrare pentru rezervarea centralizată a unui loc la un centru de îngrijire de zi (Kita) pentru copii în
orașul Kehl
Departamentul Educația și îngrijirea copiilor, precum și conducătorii creșelor și grădinițelor vă vor acorda
sprijin la căutarea unui loc la un centru de îngrijire de zi pentru copilul dumneavoastră. Prin intermediul
„Înregistrării centralizate (Zentrale Vormerkung)” de pe pagina de internet a orașului Kehl puteți să vă
înregistrați online pentru un loc de îngrijire.
Adresele diferitelor centre de îngrijire de zi pentru copii pot fi găsite pe pagina de internet a orașului Kehl,
precum și în broșura „KehlInfo Stadtinformationen (Informații referitoare la orașul Kehl)”, disponibilă în toate
administrațiile locale și în toate primăriile.
Departamentul Educația și îngrijirea copiilor se găsește în Weinbrennerhaus, la adresa Hauptstr. 22, 77964
Kehl.
Telefon: 07851-88 2102 E-mail: kitaservice@stadt-kehl.de
Persoane de contact
Susanne Camara - Michael Könner – Birgit Büker
Aşa funcţionează înregistrarea centralizată online
- Accesați pe site-ul www.kehl.de sub „Educație, prestații sociale, cultură” rubrica „Centre de îngrijire de zi
pentru copii”.
- Daţi clic pe „Înregistrare centralizată“.
- Înregistraţi-vă.
- Veţi primi un e-mail. Vă rugăm să confirmați primirea acestuia. (Vă rugăm să verificaţi şi dosarul de spam).
- Daţi din nou clic pe „Înregistrare centralizată“.
- Logaţi-vă cu parola dumneavoastră pe pagina de pornire.
- Introduceţi datele necesare.
- Selectați 1, 2 sau 3 centre de îngrijire de zi pentru copii.
- Salvați chestionarul dumneavoastră.
- Veţi primi o confirmare prin e-mail.
- Acum centrele de îngrijire de zi pentru copii pe care le-aţi selectat, pot vedea datele dumneavoastră.
Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele
- Fiecare copil poate fi înregistrat o singură dată.
- Fiecare copil poate fi înregistrat cu cel mult trei luni înainte de nașterea sa şi cel mai curând cu doi ani înainte
de începerea îngrijirii sale.
- Dacă selectați trei instituții, atunci toate aceste trei instituții trebuie să fie eligibile pentru dumneavoastră.
- Dacă vă doriţi de fapt doar primirea copilului dumneavoastră într-un anumit centru de îngrijire, atunci trebuie
să selectați doar acea instituție.
- Aveţi opţiunea de a vizita centrele de îngrijire. Vă rugăm să programați aceste vizite întotdeauna telefonic în
prealabil.
- Dacă aveţi nevoie de ajutor, adresați-vă conducerii centrului de zi, sau departamentului Educația şi îngrijirea
copiilor din Weinbrennerhaus.
Aşa funcţionează acordarea locului de îngrijire
- Asupra primirii copilului dumneavoastră decide conducerea centrului de îngrijire de zi pentru copii.
- Dacă un centru de îngrijire are loc pentru copilul dumneavoastră, veţi primi o scrisoare de acceptare la adresa
dumneavoastră de e-mail.
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- Vă rugăm să confirmați această scrisoare de acceptare.
- Veţi fi invitat la o dată stabilită de centrul de îngrijire pentru a vă înscrie copilul.
- Veţi semna contractul de îngrijire.
- Cu acestea, locul respectiv îi este alocat copilului dumneavoastră.
Dacă primiţi o respingere, vă rugăm să vă adresați departamentului Educație şi îngrijire a copiilor din
Weinbrennerhaus. Vă vom propune un alt loc de îngrijire a copilului de pe raza întregului oraş, sau în localitățile
limitrofe.
Modificarea datelor înregistrate
- Puteţi modifica în orice moment datele dumneavoastră înregistrate.
- Vă rugăm ca după nașterea copilului să actualizați neapărat data de naştere a acestuia.
- Dacă vi s-a modificat adresa, puteţi actualiza şi această informație prin intermediul înregistrării centralizate.
- Pentru aceasta veţi avea nevoie de parola dumneavoastră.
Ștergerea înregistrării
- Înregistrarea dumneavoastră este valabilă până în momentul în care primiţi scrisoarea de acceptare a copilului
şi confirmați acceptarea locului pentru copilul dumneavoastră.
- După aceea datele dumneavoastră nu mai sunt vizibile în listele de înregistrare.
- Datele dumneavoastră rămân însă în continuare în sistem.
- Astfel veţi putea reactiva înregistrarea dumneavoastră în caz de nevoie.
- De exemplu, dacă doriţi să schimbaţi centrul de îngrijire de zi a copilului, dacă aveţi nevoie de un alt tip de
îngrijire, sau dacă aveţi nevoie de continuarea îngrijirii după ce copilul a frecventat creşa germano-franceză din
Straßburg.
- La 180 de zile după începerea contractului, datele dumneavoastră vor fi șterse definitiv.
Înregistrare fără internet
- Puteţi înregistra copilul dumneavoastră şi fără a avea acces la internet.
- Conducerea centrului de îngrijire pentru copii vă poate fi de ajutor. Puteţi efectua împreună înregistrarea.
Abordaţi conducerea centrului de îngrijire şi stabiliți o întâlnire.
- Suplimentar vă poate fi de ajutor şi departamentul Educaţie şi îngrijirea copiilor din Weinbrennerhaus în
timpul orelor de program.
Aveţi întrebări? Departamentul Educaţie şi îngrijirea copiilor vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare.
Oraşul Kehl
Educaţie şi îngrijirea copiilor (Bildung und Betreuung von Kindern)
Weinbrennerhaus
Hauptstr. 22
77964 Kehl

Ore de program
Luni – vineri: orele 8:30 – 12.30
Marţi: orele 14 – 16:30
Joi: orele 14 - 18
Telefon: 07851 88-2102
E-mail: kitaservice@stadt.kehl.de

