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KITA-NET بن
پورتال والدین این امکان را به شام می دهد تا در مورد متام مکان های 

در  و   )Kitas( اطفال  روزانه  مراقبت  مراکز  در  بودیجه عمومی  دارای 

بدست  معلومات  بن  شهر  در   )KTP( اطفال  از  مراقبت  روزانه  مراکز 

آنالین  این مراکز بصورت  برای  را  توانید رضورت خود  آورید. شام می 

مراقبت  مراکز  شبکه  به  یا  و/  منایید  انتخاب  را  مرکزی  و  منایید   ثبت 

از اطفال بن درخواست دهید.

پورتال والدین

پورتال  در  را  خود  کاربری  حساب  آنالین،  درخواست  یک  داشنت  برای 

والدین ایجاد منایید.

این پورتال گزینه های ذیل را به شام ارائه می دهد:

Kitas یک درخواست برای چندین   ●

ثبت رضوریات خود به KTP، در شبکه   ●
روزانه مراقبت از اطفال بن 

تغییر درخواست خود در هر زمان  ●

منای کلی از ثبت نام های شام  ●

معلومات در مورد وضعیت فعلی پروسس ثبت نام های شام  ●

پذیرش الزام آور مراکز مراقبت  ●

شام می توانید در هر زمان و هر مکان بوسیله تلیفون هوشمند، تبلیت 

یا کمپیوتر شخصی به درخواست ها، پذیرش ها و لغو کردن های خود 

دسرتسی داشته باشید.



روش

این پروگرام، گزینه های مناسب را منایش می دهد و می توانید طفل  

خود را در مراکز واجد رشایط قرار دهید.

شام همیشه بوسیله پورتال والدین درباره وضعیت طفل تان در لیست 

جستجوی  به  اگر  شد.  خواهید  طفل به روز  مراقبت  مرکز  یک  انتظار 

مراقبت  مراکز  شبکه  با  است  الزم  همچنان  هستید،   KTP در  مکانی 

روزانه اطفال به متاس شوید.

اگر مکانی خالی در Kita وجود داشته باشد، با تایید Kita در پورتال 

شدن  وارد  تاییدیه  شود.  می  داده  نشان  شام  به  موضوع  این   والدین، 

به این مراکز )1 آگوست(، قبل از ماه فربوری هامن سال داده منی شود.

شام باید تاییدیه مربوط به مرکز اطفال را به مدت 14 روز مورد پذیرش 

قرار دهید. در غیر این صورت، تاییدیه بطور اتومات لغو می شود.

است،  آور  الزام  اثر  دارای  که  کنید  قبول  را  تاییدیه ای  کدام   چنانجه 

متام درخواست های مربوط به این طفل  در دیگر مراکز مراقبت طفل  

 Kita لغو می شود. البته این طریقٔه آنالین، جایگزین آشنایی شخصی در

و KTP منی شود. اشخاص مسئول به شام اطالع رسانی خواهند کرد که 

این آشنایی چی وقت و چی قسم می تواند صورت گیرد.



کمک

چنانچه سوالی داشته یا رضورت به پشتیبانی دارید، 

لطفا با دفرت فامیل شهر فدرال بن به متاس شوید

Thomas-Mann-Str. 4-2
53111 Bonn

تلیفون: 

 familienbuero@bonn.de :ایمیل

لینک ها

پورتال والدین  ●
www.kita-net.bonn.de  

شبکه مراقبت روزانه از اطفال بن  ●
www.netzwerk-kindertagespflege-bonn.de  

دفرت فامیل  ●
www.bonn.de/familienbuero  
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