KITA-NET Bonn
درگاه جدید والدین شهر فدرال بن
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بن
بتهون است.
چون انسانیت ،سرعت تغییرات را تعیین می کند.

KITA-NET Bonn
شهر فدرال بن درگاه جدید والدین  KITA-NET Bonnرا ایجاد
نموده است.
درگاه جدید به شما امکان می دهد که برای طفل خود به جستجوی
موسسات مهد طفل ( )Kitasتحت حمایت دولت در منطقه شهری
بن بگردند .شما می توانید به صورت آنالین ضرورت به محل
ل های انتخاب شده ذریعه خودتان
ت را ثبت نموده و از مهدطف 
محافظ 
درخواست پذیرش کنید.

درگاه والدین
برای درخواست پذیرش آنالین در درگاه والدین راجستر می کنید.
بعدآ یک حساب کاربری به شما تعلق می گیرد .شما از طریق تلیفون
اندروید ،تبلت یا کمپیوتر شخصی همیشه و در هر کجا به درخواست
های پذیرش خود ،جواب های موافق و مخالف و به قراردادها
دسترسی دارید.
این درگاه امکانات ذیل را برای شما فراهم می کند:
● درخواست پذیرش از مهدطفل های متعدد
● تغییر درخواست های پذیرش خود در هر زمان
● مرور کلی راجستر های شما
● معلومات در مورد وضعیت فعلی بررسی راجستر های شما
● پذیرش قطعی جواب های موافق ،وجود ظرفیت خالی
محافظت مهد طفل ها

روش
در درگاه والدین  KITA-NET Bonnمی توانید در مورد همه مهد
ت کسب نمایید .شما
طفل های تحت حمایت دولت در بن معلوما 
خواسته های خود را درج می کنید (به طور مثال تاریخ پذیرش یا
نزدیکی به محل سکونت) و این پروگرام مهد طفل های مد نظر را
نشان می دهد .با کلیک باالی مشخصات مهد طفل معلومات بیشتری
ل مورد نظر خود پیدا میکنید و شما می توانید
در مورد مهد طف 
طفلخود را در آنجا بصورت ابتدایی راجستر کنید .در صورتی که
ظرفیت پذیرش خالی در آن مهد طفل وجود داشته باشد ،موسسه با
شما درتماس خواهد شد .در غیر این صورت شما در لیست انتظار
باقی خواهید ماند.
در مورد وضیت طفل شما در لیست انتظار یک مهد طفل ذریعه درگاه
والدین در هر زمان آخرین وضعیت شمارا مطلع خواهد ساخت.
شما باید جواب های موافق برای وجود ظرفیت پذیرش در مهد طف 
ل
را ظرف مدت  14روز بپذیرید .در غیر این صورت جواب موافق
به صورت اتومات به جواب مخالف تبدیل می شود.
چنانچه یک جواب موافق را به صورت قطعی بپذیرید ،همه درخواست
پذیرش ها برای این طفل در همه مراکز محافظت دیگر حذف می
شوند .طبیعی است که این روش آنالین جایگزین معارفه شخصی در
مهد طفل نمی شود .مدیریت مهد طفل به شما اطالع خواهد داد که این
معارفه شخصی در کدام وقت و چیقسم برگزار می شود.
جواب های موافق در آغاز سال فعالیت مهد طفل ( 1آگست) قبل از
فبروری همان سال داده نخواهد شد.

کمک
در ارتباط با سواالت و ضرورت به حمایت لطفا با دفتر فامیل شهر
فدرال بن ،به نمبر تلیفون 0228 – 77 40 70 :درتماس شده یا
با ایمیل familienbuero@bonn.de :مکاتبه کنید.

لینکها
●

درگاه والدین
kita-net.bonn.de

●

دفتر فامیل شهر
www.bonn.de/familienbuero
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