Rezervimi Qendror i fëmijeve
në kopështe ditore (Kita) Lahr
Sherbimi - Kita në Lahr ju ndihmon të gjeni një vend të kujdesit ditor për femijë.
Për këtë regjistrojnë prindërit fëmijët e tyre.
Këtë e quajmë "Vormerkung" (Rezervim).
Vendi për këtë është "Zentrale Kitavormerkung" (Rezervimi Qendror Kita)

Kështu funksionon regjistrimi-Onlajn :










Shkoni në faqen e Internetit www.lahr.de → "Bildung+Leben" → "Kinder und
Jugendliche" → "Kinderbetreuung".
Klikoni tek "Kita-Platz vormerken/ Formular öffnen".
Regjistrohuni
Ju do të merrni një e-mail. Aprovojeni këtë ju lutem.
Identifikohuni me fjalëkalimin tuaj në faqen kryesore Zentralen Vormerkung
(të rezervimit qendror)
Shkruani të dhënat tuaja.
Përzgjidhni 1,2 ose 3 përkujdesje ditore
Ruajeni pyetësorin.
Kopshtet e dëshiruara tani mund ti shohin të dhënat tuaja.

Vini re, ju lutem :






Çdo fëmijë mund të rregjistrohet vetëm një herë.
Çdo fëmijë mund të regjistrohet porsa të ketë lindur
Kopështet ditore vetë nuk pranojnë regjistrime.
Jeni të mirëpritur ti shikoni kopështet ditore.
Lutemi të kërkoni një takim atje.

Kjo është mënyra se si do tju premtohet vendi:







Kopështi ditor vendos rreth pranimit të femijës tuaj.
Nëse qendra ditore ka një vend për fëmijen tuaj, ju do të merni pranimin.
Ju lutemi, aprovojeni pranimin.
Do tju ftojnë të regjistroheni.
Nënshkruajeni kontraten e kujdestarise.
Me këtë, vendi ju është dhënë ju.

Nëse nuk ju është pranuar,do tju ndihmojë sherbimi Kita më tej.
Ne ju sugjerojmë një kopësht tjetër ose një vend në Kujdesin ditor për fëmijë.
"Kujdes ditor për femijë" quajmë kujdesin privat për fëmijët nëpermjet një kujdestare
oder kujdestar.
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Ndryshimi i të dhënave të regjistruara:
Ju mund ti ndryshoni çdo herë të dhënat që keni regjistruar.
Për këtë ju nevoitet fjalëkalimi i juaj.
Fshimi i regjistrimit:






Regjistrimi i juaj është i vlefshem deri sa të merni përgjigjen e pranimit.
Pas kësaj, të dhënat tuaja do të zhduken nga të gjitha listat e pararegjistruara.
Por të dhënat tuaja mbeten në Sistem.
Nëse do tju nevoitej, mund ta riaktivizoni regjistrimin .
Për shembull, nëse dëshironi të ndryshoni kopështin.

Rezervimi pa Internet:





Edhe pa Internet, ju mund ta regjistroni fëmijën tuaj.
Ju lutemi vizitoni Sherbimin Kita Lahr.
Adresat gjenden më poshtë.
Jemi te lumtur tju ndihmojme.

Keni pyetje? Ju lutemi na kontaktoni.

Stadt Lahr
Amt für Soziales, Schulen und
Sport
Kita-Service Lahr
Rathausplatz 7
77933 Lahr

Kohët e shërbimit
E martë:
8:30 - 12:30
Të enjten: 13:00 - 18:00

Telefoni i Sherbimit të kopështeve për fëmije Lahr: 07821/ 910-5040
E-Mail: kitaservice@lahr.de
www.lahr.de → "Bildung+Leben" → "Kinder und Jugendliche" → "Kinderbetreuung"
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