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KITA-NET بون
بوابة أولياء األمور توفر لكم إمكانية االستعالم عن جميع األماكن املدعومة 

حكوميًا املتاحة يف مؤسسات الرعاية النهارية لألطفال )الحضانات( ومراكز 

إىل  احتياجكم  تسجيل  ميكنكم  بون.  مدينة  يف  لألطفال  النهارية  الرعاية 

تختارونها  التي  للحضانات  بطلب  والتقدم  اإلنرتنت  عرب  رعاية   مكان 

أو شبكة مراكز الرعاية النهارية لألطفال مبدينة بون أو كليهام.

البوابة اإللكرتونية ألولياء األمور

للتقدم بطلب عرب اإلنرتنت يرجى إنشاء حساب مستخدم شخيص بالبوابة 

اإللكرتونية ألولياء األمور.

توفر لك البوابة اإللكرتونية اإلمكانيات التالية:

تقديم طلب انتساب إىل العديد من الحضانات   ●
تسجيل احتياجكم ملركز الرعاية النهارية لألطفال   ● 

يف شبكة مراكز الرعاية النهارية لألطفال مبدينة بون 

تغيري طلباتكم يف أي وقت  ●
ملحة عامة عن طلبات التسجيل الخاصة بكم   ●

املعلومات حول الوضع الحايل ملعالجة   ●
طلبات التسجيل الخاصة بكم

اإللزام بقبول املوافقات عىل عروض الرعاية  ●

ومن  دامئًا  والرفض  واملوافقات  التسجيل  طلبات  إىل  الوصول   ميكنكم 

أي مكان عرب الهاتف الذيك أو اللوحي أو الحاسب الشخيص.



اإلجراءات

البارزة، وميكنكم اآلن بدء حجز مكان لطفلكم  يعرض الربنامج العروض 

يف املؤسسات املناسبة.

ميكنكم االطالع عىل أحدث املستجدات بالنسبة لحالة طفلكم عىل قامئة 

االنتظار بعرض الرعاية عن طريق البوابة اإللكرتونية ألولياء األمور يف أي 

نهارية لألطفال فمن  مكان يف مركز رعاية  تبحثون عن  كنتم  إذا  وقت. 

الرضوري أيًضا االتصال بشكبة مراكز الرعاية النهارية لألطفال.

الحضانة سوف يظهر لك ذلك من خالل  يف حالة وجود مكان شاغر يف 

عرض موافقة حضانة يف البوابة اإللكرتونية ألولياء األمور. ال ُتَنح املوافقات 

لبدء العام الدرايس بالحضانة )1 أغسطس/آب( إال قبل شهر فرباير/ شباط 

من العام نفسه.

يتعني عليكم قبول املوافقة عىل شغل مكان تقديم الرعاية يف غضون 14 

يوًما. وإال فسوف تتحول املوافقة تلقائيًا إىل رفض.

تسجيل  طلبات  جميع  تُرفَض  إلزامية  بصورة  ملوافقة  قبولكم  حالة  يف 

هذا الطفل يف مؤسسات الرعاية األخرى. إال أن هذه اإلجراءات املتخذة 

عرب اإلنرتنت بالطبع ال تعد بدياًل عن التعارف الشخيص يف الحضانة ويف 

مركز الرعاية النهارية لألطفال. سوف يخربك املسؤولون باملوعد وكيفية 

إجراء ذلك.



مساعدة

إذا كانت لديكم استفسارات أو حاجة للدعم ميكنكم 

االتصال مبكتب األرسة التابع ملدينة بون االتحادية

Thomas-Mann-Str. 2-4
53111 Bonn

 هاتف:

 familienbuero@bonn.de :بريد إلكرتوين

روابط اإلنرتنت

البوابة اإللكرتونية ألولياء األمور  ●

www.kita-net.bonn.de  

شبكة مراكز الرعاية النهارية لألطفال يف بون  ●

www.netzwerk-kindertagespflege-bonn.de  

مكتب األرسة  ●

www.bonn.de/familienbuero  
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