KITA-NET Bonn
البوابة الجديدة ألولياء األمور في مدينة بون الفيدرالية
Arabisch

مدينة بون
مدينة بيتهوفن.
ألن اإلنسانية هي التي تحدد التوقيت.

KITA-NET Bonn
لقد شرعت مدينة بون الفيدرالية في تشغيل البوابة اإللكترونية الجديدة
المخصصة ألولياء األمور .KITA-NET Bonn
هذه البوابة الجديدة توف ُر لكم الفرصة للبحث ألطفالكم عن مرافق
الرعاية النهارية (رياض األطفال) الممولة من القطاع العام والموجودة
في مدينة بون .يمكنكم تسجيل حاجتكم إلى مكان شاغر لرعاية طفلكم
عبر اإلنترنت من خالل تقديم طلب إلى رياض األطفال التي قمتم
باختيارها.

البوابة اإللكترونية ألولياء األمور
للحصول على استمارة طلب عبر اإلنترنت ،عليكم التسجيل في البوابة
اإللكترونية ألولياء األمور .سوف تتلقون بعد ذلك حساب المستخدم.
يمكنكم الوصول إلى التطبيقات واالشتراكات والعقود في أي وقت وفي
أي مكان عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر الشخصي.

توفر لك البوابة اإللكترونية الخيارات التالية:
● تقديم طلب انتساب إلى العديد من رياض األطفال
●

ادخال التعديالت في طلب اإلنتساب في أي وقت

●

لمحة عامة عن طلبات التسجيل الخاصة بكم

●

المعلومات حول الوضع الحالي لطلبات التسجيل الخاصة بكم

●

القبول الملزم للشواغر في أماكن الرعاية في رياض األطفال

اإلجراءات
من خالل بوابة أولياء األمور  ،KITA-NET Bonnيمكنكم االستعالم
عن جميع مراكز الرعاية النهارية المُمولة من الحكومة في مدينة بون.
يمكنكم إدخال معلومات بخصوص رغباتكم (على سبيل المثال ،تاريخ
القبول في الروضة أو تحديد مدى قرب الروضة من مكان إقامتكم)،
وسيعرض لكم البرنامج رياض األطفال ذات الصلة .انقر على ملف
تعريف الروضة ( )Kitaللعثور على مزيد من المعلومات حول مركز
الرعاية النهارية المطلوب ،ويمكنكم وضع عالمة حجز لطفلكم هناك.
إذا توفر مكان شاغر في مركز الرعاية النهارية ،فسوف تتصل إدارة
الروضة بكم .في حال عدم وجود شاغر سيتعين عليكم البقاء على
قائمة االنتظار.
سيتم إطالعكم دائما ً على توفر شواغر لطفلكم في قائمة اإلنتظار لدى
مركز الرعاية النهارية عبر بوابة أولياء األمور.
في حال حصولكم على مكان شاغر فسوف يتوجب عليكم قبول التزامات
مركز الرعاية النهارية في غضون  14يوماً ،وإال سيتم تحويل القبول
تلقائيا ً إلى إلغاء.
في حال قبولكم لمكان شاغر في مركز الرعاية النهارية ،فسوف يتم
حذف جميع طلبات التسجيل األخرى لطفلكم في جميع مرافق الرعاية
األخرى .بالطبع هذا اإلجراء عبر اإلنترنت ال يحل محل اللقاء
الشخصي في مركز الرعاية النهارية .س ُتعلمكم إدارة مركز الرعاية
النهارية بموعد وكيفية حدوث اللقاء.
مواعيد القبول في رياض األطفال المخصصة لتاريخ ( 1أغسطس)
سوف لن تستلمونها قبل شهر فبراير من نفس العام.

مساعدة
في حال كانت لديكم استفسارات أو حاجة للدعم
فيمكنكم االتصال بـ مكتب العائلة التابع لـ
مدينة بون االتحادية0228 - 774070 ،
البريد اإللكترونيfamilienbuero@bonn.de :

روابط اإلنترنت
●

البوابة اإللكترونية ألولياء األمور
kita-net.bonn.de

●

مكتب العائلة
www.bonn.de/familienbuero
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