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Zentrale Kita-Vormerkung
Qeyîdkirina li Baxçeyê zarokan navendî ya bajêrê Lahrê.
Li bajêrê Lahrê Kita-Service halîkarîya we dike bi rêya întêrnête ji bo zarokên xwe cîh
peyda bikin li Baxceyên zarokan.
Navê wê: "Cîhgirtina navendi li baxceyên zarokan."
Çawa bi kar bînin qeyîdkirina onlayin:










Vekin rûpelê: www.lahr.de  „Bildung+Leben“  „Kinder und Jugendliche“ 
„Kinderbetreuung“.
Bitikîne ser : „Online-Anmeldung Kita-Platz Lahr“.
Wan pirsîyarên li formularê dagrin.
Ji were e-mail ji rûpela bajêre Lahre bê, veke wê e-mail u qebûl ke.
Piştire li malperê ya Zentralen Vormerkung (Cîhgirtina ya navendî) şîfrêya
xwe binvîsin.
Danêyên xwe bide li pirsnamê, yane xwe qeyîd bike.
Hilbijêrin nav 1, 2 yane 3 baxçeyên zarokan.
Wê pirsnamêyê biparêzin.
Ew baxçeyên zaroka ya we hilbijartî ji nû dikare danêyên we bibîne.

Ji kerema xwe hejê hebin:





Her zarokek dikarin bes 1 car qeyîdbikin
Her zarokek ji roja dayîkbûnê dibe qeyîdbikin.
Çu baxçeyên zaroka bi serê xwe zaroka qeyîd nakin.
Berê wê hûn dikarin li baxçeyên zarokan mawedekî bistînin u le mêzekin.

Çawa qebûlkirina cîh bê serî:







Baxçeyên Zaroka ya we hilbijartî bi xwe biryara qebûlkirine dide.
Heger cîh bo zarokê we heye hûn cawabekî bistînin.
Ji kerema xwe bersîve wê bidin, qebûlkin wê cawabê.
Piştire ji were mawedekî ji baxçeyên zaroka bê bo qebûlkirinê u peymana
dawî .
Hûn îmze kin we peymanê.
Ji wî demî cîh girtiye (heye) bo zarokên we.
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Heger ji were çu qebûlkirin ne hat:
Em ji were pêşniyar dikin cîheki baxçeyên zaroka ye dî, yane jî cîheki li
Kindertagespflege. Li „Kindertagespflege“ wî demî Dayîkêrojanê yanê Bavêrojanê
ber zarokên we bi taybetî dibin.Danêyên xwe bedilkin:
Her demî hûn dikarin li qeyîdkirinê danêyên xwe ye we nivisî bedilkin. Bes hûn
hewceyî şîfrêya xwe ne.
Jêbirina daneyên xwe ,( misehkin qeyîdkirinê)






Qeyîdkirina we dirûste heta ji were cawabekî bê.
Piştî cîh hate dîtin navê we li sîstêmê dimîne.
Bes li lêgerîna cîh navê we tê jêbirin.
Heger hûn hewceyî dibin careki dî lêgerîna xwe dûbare bikin.
Bo nimunê heger hûn baxçeyêke dî dixwazin bijbêhêrin.

Qeîdkirina ji dur rêya întêrnête.





Heta bê înternetê, hûn dikarin zarokê xwe qeyîbikin.
Ji ber wê divê hûn biçin li servîsa Baxçeyên ya Lahrê.
Navnîşan li dawî nivîsîye.
Em dilfxweş in halîkariyê we bikin.

We pirsyar hene? Ji kerema xwe re peywendî ya me bikin.
Stadt Lahr
Amt für Soziales, Schulen und Sport
Kita-Service Lahr
Rathausplatz 7
77933 Lahr
Demê me: Rojên Sêşeme: Saet 8:30 – 12:30
Rojên Pêncşeme: 13:00 - 18:00
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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