SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
KITA-ONLINE artık yeni kayıt başvurularına açılmış bulunuyor. Çocuğunuzu kurumumuza yazdırmak istediğiniz
senenin öncesindeki sene 15/12 tarihine kadar
başvurunuzu yapmış olmalısınız. Esas itibariyle yeni çocuklar her sene 01/08 tarihine kadar kabul edilmektedir.
Kita yönetimi (kurumun sahibi) başvurular hakkındaki
kararını Gençlik Yardım Kurulunun (Jugendhilfeausschuss) Kita kontenjanlarına ilişkin kararından sonra
verebilir. Bu da muhtemelen çocukların kabul edildiği
yılın şubat ayında gerçekleşecektir. Bu durumda size
Kita yönetimi tarafından boş kontenjanın bulunduğu Kita
ile ilgili bir bildirim gönderilecektir.

SORULARINIZ MI VAR?

Amt für Schule, Jugend und Sport (Eğitim, Gençlik ve Spor
Müdürlüğü) bünyesindeki muhatabınız:
Bayan Dahm
Oda 305
Telefon:
E-posta:

Rathaus (Belediye Binası)
02842 912-125
hildegard.dahm@kamp-linfort.de

Eğitim, Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Veya doğrudan istediğiniz bir anaokulunun kurum yönetimiyle görüşebilirsiniz.

Yayimci
Stadt Kamp-Lintfort
Der Bürgermeister
47475 Kamp-Lintfort
www.kamp-lintfort.de

KITA-ONLINE

KAMP-LINTFORT‘TA KITA‘YA GİDEN
HIZLI, KOLAY VE DİJİTAL YOL

KITA-ONLINE NEDİR?

İNTERNET ERİŞİMİNİZ VAR MI?

ÖNEMLİ!

KITA-ONLINE, Kamp-Lirtfort‘taki gündüzcü çocuk bakım
kurumlarına/aile merkezlerine çocuklarını yazdırmak
isteyenlerin bu ihtiyaçlarını İnternet ortamında bildirebildikleri bir sistemdir. KITA-ONLINE sayesinde KITA‘lara
kabul edilecek çocuklar her senenin 01/08 tarihine kadar
kararlaştırılabilmektedir.

Eğer çocuğunuzu yazdırmak istediğiniz KITA hakkında
bilgi sahibi olduysanız evinizde otururken kolayca ve
rahatlıkla çocuğunu KITA‘ya yazdırmak için başvuruda
bulunabilirsiniz:

KITA-ONLINE başvurusu işleme

www.kamp-lintfort.de/kita-online

ayrılabilir.

Kuzey Ren Vestfalya (KRW) eyaleti, Çocuk Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin İkinci Kanun ile
KITA ihtiyaçlarının kayıt talebinden en geç altı ay öncesinde yazılı olarak Gençlik Müdürlüğüne (Jugendamt)
bildirilmesini kararlaştırmıştır. KITA-ONLINE yardımıyla
bu kanunun uygulaması gerçekleştirilmektedir.

Çocuğunuzu yazdırmak istediğiniz KITA‘yı seçiniz ve
kendiniz ve çocuğunuz hakkında istenen bilgileri doldurunuz. Program sizi başvuru adımlarından geçirecektir.
Lütfen şu hususa dikkat ediniz: Bütün bilgileri doldurduktan ve çocuğunuzun başvurusunu gönderdikten
sonra size bir onay e-postası gelecektir. Başvurunuz
ancak bu onay e-postasındaki bağlantıya tıklamanız
halinde tamamlanır ve çocuğunuzun başvurusu sisteme girilir.

İNTERNET
ERİŞİMİNİZ YOK
MU?
Hiç sorun değil! Kita yönetimi ile temasa geçiniz.
Burada çocuğunuz sisteme kaydedilecektir. Ayrıca
Amt für Schule, Jugend und Sport (Eğitim, Gençlik ve
Spor Müdürlüğü) bünyesinde Bayan Dahm ile temas
kurabilirsiniz.

aylınmış bulunan çocuğunuz için
yalnızca bir tane Kita kontenjanı

Online başvuru süreci kişisel başvuru görüşmesinin
yerini tutmaz. İlginizi çeken Kita‘ları çocuğunuzla birlikte ziyaret ediniz ve şahsen görüşünüz. Genel bir ﬁkir
sahibi olduktan sonra artık çocuğunuzu hangi Kita‘ya
yazdırmak istediğinize evinizde sükunet içerisinde
karar verebilirsiniz.

