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KITA-NET بن
همه  مورد  در  که  می کند  ارائه  شام  به  را  امکان  این  والدین  درگاه 

مراقبت  مراکز  در  عمومی  صورت  به  شده  حامیت  پذیرش  ظرفیت های 

از کودکان  )Kitas( و در پرستاری و نگهداری روزانه  از کودکان  روزانه 

)KTP( در محدوده شهر بن اطالعات کسب کنید. شام می توانید به صورت 
آنالین نیاز به یک ظرفیت پذیرش در یک مرکز مراقبت را ثبت کنید و از 

مراکز مراقبت روزانه از کودکان )Kitas( انتخاب شده توسط شام و/یا 

شبکه پرستاری و نگهداری روزانه از کودکان بن درخواست پذیرش کنید.

درگاه والدین

کاربری  حساب  یک  والدین  درگاه  در  آنالین  پذیرش  درخواست  برای 

اختصاصی ایجاد کنید.

این درگاه امکانات زیر را به شام ارائه می کند:
درخواست پذیرش از مراکز متعدد مراقبت    ●

)Kitas( روزانه از کودکان

ثبت نیاز خود در KTP در شبکه پرستاری   ●
و نگهداری روزانه از کودکان بن 

تغییر درخواست های پذیرش خود در هر زمان  ●

مرور کلی بر موارد ثبت شده شام  ●

اطالع رسانی در مورد وضعت فعلی   ●
پردازش موارد ثبت شده شام

پذیرفنت قطعی پاسخ های مثبت پیشنهاد مراقبت  ●

از طریق گوشی هوشمند، تبلت یا رایانه شخصی )PC( همیشه و در هر کجا 

به درخواست های پذیرش خود، پاسخ های مثبت و منفی دسرتسی دارید.



فرایند

اکنون  شام  و  می دهد  نشان  را  رشایط  واجد  پیشنهادات  برنامه  این 

می توانید پیش ثبت نام فرزندتان در مراکز واجد رشایط را رشوع کنید.

مراقبت،  پیشنهاد  یک  انتظار  فهرست  در  فرزندتان  وضعیت  طریق   از 

اطالع  شام  به  مستمر  به صورت  زمان  هر  در  والدین  درگاه  طریق  از 

رسانی می شود. در صورتی که یک ظرفیت پذیرش در KTP را جستجو 

روزانه  نگهداری  و  پرستاری  شبکه  با  آن  بر  عالوه  است  الزم   می کنید، 

از کودکان ارتباط برقرار کنید.

روزانه  مراقبت  مرکز  در  خالی  پذیرش  ظرفیت  یک  که  صورتی   در 

مثبت  پاسخ  از طریق  این مساله  باشد،  در دسرتس   )Kita( کودکان  از 

به شام  والدین  درگاه  در   )Kita( کودکان  از  روزانه  مراقبت  مرکز  یک 

 نشان داده می شود. پاسخ های مثبت در آغاز سال فعالیت مهد کودک 

)1 اوت( قبل از فوریه هامن سال ارائه منی شوند.

پاسخ های مثبت برای یک ظرفیت پذیرش در یک مرکز مراقبت را باید 

ظرف مدت 14 روز بپذیرید. در غیر این صورت پاسخ مثبت به صورت 

خودکار به پاسخ منفی تبدیل می شود.

اگر شام یک پاسخ مثبت را به صورت قطعی بپذیرید، همه درخواست های 

البته  می شوند.  رد  مراقبت  مراکز  سایر  در  کودک  این  برای  پذیرش 

روزانه  مراقبت  مرکز  در  حضوری  آشنایی  جایگزین  آنالین  فرایند   این 

از کودکان )Kita( و پرستاری و نگهداری روزانه از کودکان )KTP( منی شود. 

زمانی  چه  در  کار  این  که  کرد  رسانی خواهند  اطالع  به شام   مسئوالن 

و چگونه قابل انجام است.



کمک

در ارتباط با سؤاالت و نیاز به پشتیبانی لطفا به 

دفرت خانواده شهر فدرال بن مراجعه کنید

Thomas-Mann-Str. 2-4
Bonn 53111

تلفن:

 familienbuero@bonn.de :ایمیل

لینک ها

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

شبکه پرستاری و نگهداری روزانه از کودکان بن  ●
www.netzwerk-kindertagespflege-bonn.de  

دفرت خانواده  ●
www.bonn.de/familienbuero  
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