KITA-NET Bonn

Portala Dê û Bavan ya Bajarê Federal ya Bonnê.

Kurmanji (Kurdisch)

BONN
BETOFİN E.
JI BER KU MIROVAHÎ
WISA DIXWAZE.

KITA-NET Bonn
Bajarê Federal yê Bonnê portala nû ya dê û bavan,
KITA-NET Bonnê xistiye fe'aliyetê.
Portala nû derfeta lêgerîna zarokîstanên ku ji hêla
dewletê ve tên aborî kirin(krêşan) pêşkeşî we dike.
Hun dikrin pêdiviya xwe ji bo zarokîstanekê li ser
înternetê tomar bikin û mirace'ata kreşên ku we
bijartiye bikin.

Portala Dê û Bavan
Ji bo mirace'ata li ser înternetê navê xwe li portala
dê û bavan tomar bikin. Pişt re hun ê hesabeke
bikarêber werbigirin. Bi rêya smartfon, tablet and
konbersê, li her wext û her cîhî de, destgihêniya we
bi mirace'at, kiriyarî û girêbestên we heye.
Portal vebijêrkên xwarê pêşkeşî we dike:
● Mirace'atek ji bo gelek krêşan
● Guhartina mirace'atê di her wextî de
● Pêdaçûneke hemû tomarên we
● Zanyarî derheqê rewşa niha ya
îcraatên tomara we
● Pejirandina bendîkar ya
zarokîstanan bo krêşan

Pêvajo
Di portala dê û bavan KITA-NET Bonnê de hun
dikarin derheqê hemû zarokîstanên Bonnê ku ji
hêla dewletê tên aborÎ kirin zanyarî werbigirin.
Hun dikarin xweziyên xwe(weke nimune dîroka
qebûlê and cîhê îqameyê) qeyd bikin û bername
kreşên tekildar nîşan dide. Bo peydakirina zanyariya
bêhtir derheqê zarokîstana bi dilê xwe pêlî profîla
Kitayê bikin, û hun dikarin zarokên xwe li wêderê
nîşan dibin. Eger li zarokîstanê cîhek vala hebe, sazî
dê peywendî ligel we bike. Eger na, hun ê di lîsta
yedekan de bimînin.
Hun ê bi rêya portala dê û bavan derbarê rewşa
zarokê/a xwe ku di lîsta yedekan ya zarokîstanekekê
de ye berdewam bên agahdar kirin.
Pêwîst ê hun belêniyên zarokîstanekê di nava
14 rojan de bipejirînin. Eger na, belênî dê otomatîk
weke betalbûnekê bê veguherrîn.
Eger hun belêniyekê bipejirînin, hemû mirace'at
ji bo vî zarokî di tevahiya zarokîstanên din de dê
bê jêbirin. Lê belê ev îcraatên li ser înternetê cîhê
hevdîtinên kesayetî li zarokîstanekê nakin. Rêvebirî
dê ji we re bêje ku ev yek dikare kengî û çewa rû bide.
Sozên di destpêka kreşê (1 Tebax) de, dê berî meha
Sibatê ya heman salê neyên dayîn.

Alîkarî
Ji bo pirsan û pêdiviyên piştevaniyê, ji kerema xwe
re peywendî ligel Ofîsa Malbatê ya Bajarê Federal yê
Bonnê bikin. Telefon: 0228 – 77 40 70
Îmeyl: familienbuero@bonn.de.

Girêdan
●

Portala dê û bavan
kita-net.bonn.de

●

Ofîsa Malbatê
www.bonn.de/familienbuero
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