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KITA-NET Bonn

Ebeveyn portalı size Bonn şehrindeki gündüz bakım mer-
kezlerinde (Kita’lar) ve çocuk gündüz bakım evlerinde 
(KTP) kamu tarafından finanse edilen tüm yerler hakkında  
bilgi edinme olanağı sunmaktadır. Bir kreş ihtiyacınızı  
çevrimiçi olarak kaydettirebilir ve seçtiğiniz gündüz  
bakım merkezlerine ve/veya Bonn çocuk gündüz bakım 
evi ağına başvurabilirsiniz.

Ebeveyn portalı

Çevrim içi bir başvuru için ebeveyn portalında kendiniz 
için bir kullanıcı hesabını oluşturunuz.

Portal size aşağıdaki olanakları sunmaktadır:
● Birden çok gündüz bakım merkezine  

başvuru da bulunmak
● Bonn çocuk gündüz bakım ağı ile  

ihtiyacınızı KTP'ye kaydetmek 
● Başvurularınızda herhangi bir  

zamanda değişiklik yapmak
● Başvurularınıza genel bakış
● Başvurularınızın işlenmesine  

ilişkin güncel durum hakkında bilgi
● bakım teklifi taahhütlerinin bağlayıcı kabulü

Başvurularınıza, kabul ve redlerinize her zaman ve 
her yerden akıllı telefon, tablet veya kişisel bilgisayar 
üzerinden ulaşabilirsiniz.



Prosedür

Program uygun teklifleri gösterecek ve şimdi çocuğunuzu  
söz konusu tesislere yerleştirmek üzere başvuru işlemi-
ne başlayabilirsiniz.

Çocuğunuzun bir çocuk bakım hizmeti için bekleme 
listesindeki durumu hakkında ebeveyn portalı aracılığıyla 
her zaman güncel bilgileri alabilirsiniz. Çocuğunuz 
için KTP’de bir yer arıyorsanız, buna ilave olarak 
gündüz çocuk bakım evleri ağına da başvurmanız 
gerekmektedir.

Gündüz bakım merkezlerinden birinde (Kita’da) boş bir 
yer varsa, bu, ebeveyn portalında bir gündüz bakım evinin  
kabul teyidi ile size gösterilecektir. Anaokulu yılının baş-
langıcı (1 Ağustos) için kabul teyitleri aynı yılın Şubat 
ayından önce verilmez.

Bir çocuk bakım yeri için gelen kabul teyidine 14 gün 
içinde onay vermeniz gerekir. Aksi takdirde, kabul teyidi 
otomatik olarak reddedilmiş varsayılır.

Bir kabul teyidini bağlayıcı olarak onayladığınızda, bu  
çocuk için diğer çocuk bakım kurumlarındaki tüm baş-
vurularınızdan vazgeçmiş olursunuz. Tabii ki, bu çevrim 
içi prosedür, gündüz bakım evinde ve KTP'de kişisel 
olarak tanışmanın yerini almaz. Sorumlular bunun ne  
zaman ve nasıl gerçekleşebileceğini size bildirecektir.



Yardım

Herhangi bir sorunuz veya desteğe ihtiyacınız  
olduğunda, lütfen Bonn Şehri Aile Ofisi  
(Familienbüro der Bundesstadt Bonn)  
ile iletişime geçiniz
Thomas-Mann-Str. 2-4
53111 Bonn
Telefon: 0228 – 77 40 70 
E-posta: familienbuero@bonn.de 

Bağlantılar

● Ebeveyn portalı
  www.kita-net.bonn.de

● Bonn Çocuk Gündüz Bakım Ağı
 www.netzwerk-kindertagespflege-bonn.de

● Aile Ofisi
 www.bonn.de/familienbuero
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