Zentrale Kitavormerkung:
“Kita-Service Lahr” adlı şube size çocuğunuza uygun bir kreş yeri bulma sürecinde yardımcı
olacaktır.
Bu hizmetten faydalanmak için, veliler çocuklarını ön kayıt etmeliler.
Bu sürece “Vormerkung” (ön kayıt etme süreci) denilir.
Ön kayıt işlemeleri ile ilgilenen kurumun adı “Zentrale Kitavormerkung”’dur.

Çocuğunuzu internette bu şekilde ön kayıt edebilirsiniz:










www.lahr.de  „Bildung+Leben“  „Kinder und Jugendliche“  „Kinderbetreuung“
internet sayfasına giriniz.
“Kita-Platz vormerken”’e tıklayınız.
Kendinizi kayıt ediniz.
Başarılı bir kayıttan sonra bir e-mail alacaksınız. Bu e-mailde yer alan verilerinizi
doğrulayınız.
Şifreniz ile kendinizi “Zentrale Vormerkung” sayfasında kayıt ediniz.
Verilerinizi kaydediniz.
Toplamda bir, iki veya üç kreş seçiniz.
Son olarak soru listenizi internet sitesine yükleyiniz.
Seçtiğiniz kreşler bu süreçten sonra sizin verilerinizi görebileceklerdir.

Lütfen dikkat ediniz:




Her çocuk sadece bir kere ön kayıt edilebilir.
Her çocuk doğuştan itibaren ön kayıt edilebilir.
Kreşlerin kendileri tek olarak ön kayıt kabul etmezler.

Çocuğunuza onay süreci bu şekilde işlemektedir:









Çocuğunuzun kabulü ile ilgili kreşin kendisi karar verir.
Bir kreşin çocuğunuza boş yeri var ise, size bir onay gelecektir.
Lütfen bu onayı onaylayınız.
Onayladıktan sonra çocuğunuzun kaydı için davet edileceksiniz.
Bakım antlaşmasını imzalayınız.
Sürecin sonunda çocuğunuza bir yer ayrılacaktır.
Eğer seçtiğiniz kreşten bir onay alamadıysanız, “Kita-Service Lahr” adlı şube size
yardımcı olacaktır.
Size başka bir kreş veya “Kindertagespflege”’de bir yer öneririz. “Kindertagespflege“ ile
özel bir bayan veya bay ile işleyen çocuk bakımı kastedilir.
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“Vormerkung” (ön kayıt) sürecinde verileri değiştirmek:
Vormerkung sürecinde internette bulunan verilerinizi daima değiştirebilirsiniz.
Bunun için şifreniz gerekmektedir.
“Vormerkung” (ön kaydınızı) silmek:









Ön kaydınız onay aldığınıza kadar geçerlidir.
Ondan sonra verileriniz bütün ön kayıt listelerinden silinir.
Fakat bu sizin verilerinizin sistemde kayıt olmasını engellemez.
Böylece ön kaydınızı gerekirse yine canlandırabilirsiniz.
Mesela kreşi değiştirmek isterseniz.
Çocuğunuz okula başlar ise, ön kaydınız silinecektir.
Fakat ön kaydınız önceden de silinebilir.
Eğer bunu isterseniz, “Kita-Service Lahr“ şubesine müracaat ediniz.

İnternetsiz “Vormerkung” (ön kayıt):




İnternetsizde çocuğunuzu ön kayıt edebilirsiniz.
Bunun için “Kita-Service Lahr“ şubesine gidiniz.
Adresi aşağıda bulabilirsiniz.

Sorularınızda bize müracaat edebilirsiniz:
Stadt Lahr
Amt für Soziales, Schulen und Sport
Kita-Service Lahr
Rathausplatz 7
77933 Lahr
Servicezeiten:
Dienstag: 8:30 Uhr – 12:30 Uhr
Donnerstag: 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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