ليس لديك اتصال باإلنترنت أو انت فى حاجة الى مساعدة؟

هل ال تزال لديك أسئلة؟

هذه ليست مشكل كبيرة!
يمكنك استخدام االنترنت في كل مراكز الرعاية النهارية بمدينة
سولينغن وطلب الدعم من العاملين هنالك لمساعدتك للقيام
باجراءة التسجيل عبر كيتا أون الين ,او االتصال على الفريق
العامل بكيتا أون الين لمدينة سولينغن (تفاصيل االتصال انظر
).الصفحة األخيرة

لجميع األسئلة حول رعاية األطفال وحول البرنامج الجديد للتسجيل االطفال
عبر االنترنت يقوم الفريق القائم على هذا البرنامج بالرد على جميع اسالتكم
حول هذا الموضوع.

مهم !

االستعالم عن الطلب عبر اإلنترنت ال يحل محل الذهاب
شخصيا للروضة وهو االفضل
البد من مخاطبة المسؤلين من الروضة شخصيا.
زور انت وطفلك رياض االطفال التى ترغب فيها وقم بتعريف
نفسك شخصيا ثم بعد ذلك يمكنك ان تقرر بكل هدؤ باى روضة
سوف تسجل طفلك.

مدينة الشفرات سولينغن.
عمدة مدينة سولينغن
خدمات المدينة للشباب
العنوان:
ساحة المدينة الرئيسية 1
سولينغن 42651
فريق العمل لكيتا اون لين:
االستشارة للتسجل بالروضة
موقع االنترنت
البريد الالكترونى:

0212 290 - 5353
0212 290 - 5345
kita-online.solingen.de
kita-online@solingen.de

أو يمكنك التحدث مباشرة إلى مدير الروضة التى اخترتها للرعاية النهارية
لطفلك.

 „Walterوهي تدعى حاليا ً  Solingenفي مدينة  Rathausلقد تم تبديل اسم ساحةالالذي كان أصله من مدينة  Walter Scheelنسبة إلى السياسي Scheel-Platz
Solingen

مع كيتا أون الين سريع،
سهل ورقمي

سهل ورقمي

NE

الناشر:
مدينة الشفرات سولينغن
عمدة مدينة سولينغن
تخطيط الشباب والتنمية
ساحة المدينة الرئيسية 1
سولينغن 42651
الطا بع مدينة الشفرات سولينغن ,المطبعة
الطبعة االخيرة 09/2018
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مع كيتا أون الين سريع ،سهل ورقمي
إلى مكان الرعاية النهارية لالطفال
في سولينغن

ما هو كيتا أون الين؟

يمكنك التعرف على كل الرياض بالمدينة واختار الروضة

اذا لم تجد هذا المكتوب الذى يحتوى على رقم بطاقة رعاية

المناسبة لطفلك وضعها على قائمة رغبتكم.

االطفال.
يرجى االتصال على فريق كيتا أون الين.

تسجيل الدخول

كيتا أون الين هو اإلجراء اإللكتروني الذي يتيح لك الفرصة

للتسجيل عبر كيتا اون الين تحتاج لالتي:

لتلبية احتياجات رعاية طفلك بشكل مريح من جهاز الكمبيوتر

رقم بطاقة رعاية طفلك.

المنزلي ،الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.
لتقديم باحد ثالثة مراكز للرعاية النهارية فى مدينة سولينغن

وكذلك تاريخ ميالد طفلك.

مهم!
مراكز الرعاية النهارية من قائمة رغبتكم هي بالفعل كخيار
المودع في “كيتا اون الين“.

سوف تجد اإلجراء الجديد عبر اإلنترنت على موقع االنترنت
لمدينة سولينغن.
االستعالم عن الطلب عبر اإلنترنت ال يحل محل ذهابك
شخصيا للروضة وهو االفضل.

البديل
يمكنك إضافة المزيد أو تغييره هنا
)تحتل روضة األطفال في الموضع  1أعلى أولوية(.

البد من المخاطبة الشخصية للمسؤلين عن الروضة.

يبداء االطفال المسجلين للروضة فى اول اغسطس (شهر اب(

زور انت وطفلك رياض االطفال التى ترغب فيها وقم بتعريف

من العام المقبل بعد قبول الطفل فى الروضة.

نفسك شخصيا ثم بعد ذلك يمكنك ان تقرر بكل هدؤ باى روضة
سوف تسجل طفلك.
كيتا أون الين يرشدك خالل عملية التسجيل.

حدد
في قسم „اختر“ لديك نظرة عامة على جميع رياض األطفال
بمدينة سولينغن.
هنا يمكنك أن تجد الرعاية النهارية المناسبة لطفلك التي تكون
فى نطاق منطقتك
وعنوانك أو وفقا لمعايير أخرى على سبيل المثال نطاق
اإلشراف U3 ،المكان ,والتركيزالتعليمي
أو المؤسسة القائمة على امر الروضة.

بعد التحقق من جميع البيانات مرة أخرى ،يمكنك إرسالها عبر
النت.

اآلن أدخل البيانات المطلوبة كاملتا تماما.

طلب تسجيل طفلك

كيف يعمل كيتا أون الين؟

إرسال وتأكيد

أين يمكنني العثور على رقم بطاقة رعاية األطفال؟
أسابيع بعد والدة طفلك أو بعد االنتقال الى مدينة سولينغن 6-8 .رقم بطاقة رعاية
األطفال يرسل اليك تلقائيا خالل

سوف تتلقى بعد ذلك رسالة بريد إلكتروني مع توصيل تأكيد.
يجب عليك تنشيط هذا التوصيل في غضون يوميين حتى يتم
تحويل التسجل االلكترونى لمتابعة االجراءت.
إذا لم ترد على البريد اإللكتروني في الوقت المناسب فىسوف
تحتاج الى اعادة التسجيل من جديد.

