Pre-înscriere centralã la grãdinite
Serviciul Kita- Service Lahr vã ajutã sã gãsiti un loc la grãdinitã.
Pentru aceasta, copiii pot fi înscrisi de cãtre pãrinti.
Noi numim aceastã procedurã pre-înscriere – „Vormerkung“.
Locul pre-înscrierii centrale este „ Zentrale Vormerkung“.

Aceasta este modalitatea de pre-înscriere online:










Vizitati site-ul web www.lahr.de urmati pe  „Bildung + Leben“  „Kinder und
Jugendliche“  „Kinderbetreuung“
Dati click pentru pre-înscrierea copilului pe „Kita-Platz vormerken“.
Înregistrati-vã.
Veti primi un e-mail. Confirmati inregistrarea dumneavoastrã.
Deschideti pagina de pornire pentru pre-înscriere centrale -> „Startseite der
Zentralen Vormerkung“ si conectati-vã cu parola dumneavoastrã.
Introduceti datele dumneavoastrã personale.
Alegeti 1,2 sau 3 gradinite favorite.
Salvati chestionarul completat.
Gradinitele alese primesc datele dumneavoastrã.

Vã rugam se retineti:






Fiecare copil poate fi pre-înscris numai o singura datã.
Fiecare copil poate fi pre-înscris deja de la nastere.
Grãdinitele însãsi nu acceptã pre-înscrieri personale.
Sunteti bineveniti sã vizitati grãdinitele oricând.
Vã rugam sã vizitati grãdinitele doar cu programare.

Asa functioneazã repartizarea locului de grãdinitã:







Grãdinita însasi decide dacã copilul dumneavoastra va fi admis.
Dacã intr-o gradinitã alesa este un loc liber, veti primi un loc repartizat.
Vã rugãm sã confirmati locul primit.
Grãdinita vã invitã la o sedintã pentru a vã înscrie copilul la gradinitã.
Dumneavoastrã semnati contractul cu grãdinita.
Asa locul vã este acordat.

Dacã nu primiti un loc repartizat, Kita-Service Lahr vã ajutã la cãutare. Vă propunem
o altă grădiniță sau un loc în îngrijirea de zi „Kindertagespflege”. „Kindertagespflege”
este îngrijirea privata a copilului de catre o mama de zi sau un tatã de zi.
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Schimbarea datelor personale in contul online:
Vã puteti schimba date personale in contul de pre-înscriere oricand. Pentru a vã
conecta aveti nevoie de parola personala.
Stergerea pre-înscrierii online:
Pre-înscrierea dumneavoastrã este valabila pâna când primiti un loc repartizat.
Dupa repartizare datele dumneavoastrã dispar din listele de pre-înscriere.
Dar datele rãmân în sistem.
În caz cã veti avea nevoi de ele pentru o altã pre-înscriere, de exemplu dacã vreti sã
schimbati grãdinita, datele pot fi activate cu usurintã.

Pre-înscriere fara internet:





Pre-înscrierea este posibilã si fãrã internet.
Pentru a vã pre-înscrie copilul la grãdinitã vizitati serviciile Kita-Service Lahr.
Adresa o gãsiti mai jos.
Vã ajutãm bucuros.

Mai aveti întrebãri? Vã rugãm sã ne contactati.
Stadt Lahr
Amt für Soziales, Schulen und Sport
Kita-Service Lahr
Rathausplatz 7
77933 Lahr
Programul orar:
Marti: 8:30 Uhr – 12:30 Uhr
Joi: 13:00 Uhr – 18:00 Uhr

Hotline Kita-Service Lahr: 07821/ 910-5040
E-Mail: kitaservice@lahr.de
www.lahr.de „Bildung+Leben“  „Kinder und Jugendliche“  „Kinderbetreuung“
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