KITA-NET Bonn

Federal Bonn şehrinin yeni ebeveyn platformu
Türkisch
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KITA-NET Bonn
Bonn federal şehri, KITA-NET Bonn adıyla yeni ebeveyn platformu işletmeye aldı.
Yeni platform size, çocuğunuz için Bonn şehrinde kamu tarafından desteklenen çocuk yuvalarını
(Kitas) arama olanağını vermektedir. Online olarak
bir bakım yeri için ihtiyacınızı bildirebilir ve tarafınızca seçilen yuvalara başvuruda bulunabilirsiniz.

Ebeveyn platformu
Bir online başvuru için ebeveyn platformuna kaydınızı yapınız. Bu durumda size bir kullanıcı hesabı verilecektir. Akıllı telefon, tablet veya bilgisayar
üzerinden her zaman ve her yerde başvurularınıza,
onaylarınıza ve ret yanıtlarınıza ya da sözleşmelere
erişebilirsiniz.
Platform size aşağıdaki olanakları sunmaktadır:
● Çok sayıda yuvaya tek bir başvuru
● Başvurunuzu her zaman değiştirebilme
● Başvurularınıza genel bir bakış
● Başvurularınızın işlenmesi ile ilgili
güncel durum hakkında bilgi
● Yuvaların bakım yerleri ile ilgili olarak
verilen sözlerin bağlayıcı olarak kabulü

Yöntem
KITA-NET Bonn ebeveyn platformunda kamu tarafından desteklenen tüm yuvalar hakkında bilgi alabilirsiniz. İsteklerinizi girdiğinizde (örneğin başlama
tarihi veya konut yakını) program size söz konusu
yuvaları gösterir. Yuvanın profili üzerine tıkladığınızda istediğiniz yuva hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilir ve orada çocuğunuzun ön kaydını yaptırabilirsiniz. Yuvada boş bir yer varsa yuva sizinle iletişime
geçecektir. Aksi halde bekleme listesinde kalırsınız.
Çocuğunuzun bekleme listesindeki durumu hakkında ebeveyn platformu üzerinden size sürekli olarak
güncel bilgiler verilecektir.
Bir yuva yeri ile ilgili onayı 14 gün içerisinde kabul
etmek zorundasınız. Aksi halde onay otomatik olarak
bir ret cevabına dönüştürülür.
Bir onayı bağlayıcı olarak kabul ederseniz bu çocuk
için diğer yuvalarda yapılmış olan tüm başvurular iptal edilir. Doğal olarak bu online yöntem yuvanın kişisel olarak tanınmasının yerini tutamaz. Yönetim size
bunun ne zaman ve nasıl yapılacağını bildirecektir.
Yuva yılının başlaması ile ilgili onaylar (1 Ağustos)
aynı yılın Şubat ayından önce verilmez.

Yardım
Sorularınız ve destek ihtiyacınız olduğunda lütfen
Bonn federal şehrinin aile bürosuna başvurunuz,
Telefon: 0228 – 77 40 70
E-Posta: familienbuero@bonn.de.

Bağlantılar
●

Ebeveyn platformu
kita-net.bonn.de

●

Ebeveyn bürosu
www.bonn.de/familienbuero
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