
 الصفحة الرئيسية:
 KITA onlineنظام 

 دينسالكنفي مدينة  أماكن رعاية على إجراءات جديدة لتسجيل طلب الحصول
 

 :1صفحة 
 ؟KITAONLINEما هو نظام 

KITAONLINE تسجيل طلبهم عبر اإلنترنت للحصول على أماكن رعاية في دور الرعاية النهارية  هو نظام يتيح للوالدين إمكانية

  تشترط التسجيل الخطي للطلب. على أن المطالبة القانونية بمكان رعاية األطفال وتنص الالئحة القانونية المعنيةلألطفال. 
 

 :2صفحة 
 ؟KITAONLINEكيف يعمل نظام 

، فإنك تستوفي بالفعل الشروط األساسية الالزمة إذا كان لديك جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي متصالً باإلنترنت

موقع اإللكتروني العلى  KITAONLINEمن أي مكان. يمكنك االطالع على نظام من المنزل أو  KITAONLINEخدام نظام الست

 لمدينة دينسالكن من الرابط:
 
www.dinslaken.de/kitaonline 
 

، وذلك قبل أن في مدينة دينسالكن KiTaفي البداية يمكنك االستعالم عن مؤسسة إلى عملية تسجيل الطلب بأكملها. يوجهك البرنامج 

في الخطوة الثانية يمكنك مأل استمارة التسجيل بالبيانات الخاصة  .Kitaثالثة من دور الرعاية التابعة لمؤسسة يمكنك االختيار حتى 

البيانات وإرسال طلب التسجيل الخاص في حالة مأل جميع  . يُرَجى مراعاة ما يلي:. وفي النهاية أرسل طلب التسجيلبك وبطفلك

ومن ثَمَّ تؤكد طلب  بطفلك سوف تتلقى رسالة تأكيد إلكترونية. بمجرد النقر على الرابط الموجود في هذه الرسالة اإللكترونية

ل طفلك على النظام.تسجيل الخاص بك، فإن الطلب سوف يكتمل ال  ويُسجَّ

، وهناك سوف تساعدك إدارة Kitaاإلنترنت، فال توجد مشكلة! في هذه الحالة يمكنك زيارة مؤسسة يكن لديك اتصال ب أما إذا لم

 بداخل مقرها. المؤسسة على إتمام تسجيل طلبك
 

 :3صفحة 
 مهم!

مع ذلك ال . وKITAONLINEال يمكن لطفلك الحصول على مكان في دار الرعاية النهارية لألطفال إال إذا تم تسجيله عبر نظام 

إذا زرَت مؤسسة إال تمنح مكانًا ال  KiTaإن مؤسسة  .KiTaالمقابلة الشخصية في مقر مؤسسة عن  KITAONLINEنظام  غنيي

KiTa  تحديد دار الرعاية التابع لمؤسسة خالل المرحلة التحضيرية. لذلك قبل أن تتخذ قراًرا بشأن بالفعل مرة واحدةKiTa  الذي

 .قم بهذه الزيارة مسبقًاتراه مناسبًا لك ولطفلك بالطبع، 
 

 :4صفحة 
 .. كيف تسير األمور بعد ذلك؟تم تسجيل الطلب

 15حتى يوم  أغسطس/آب، 1االلتحاق برياض األطفال للعام المقبل، الذي يبدأ يوم  ك بشأنإتمام عملية تسجيل طلب عليك ينبغي

وفي إن دار الرعاية النهارية لألطفال تقرر منح األماكن وفقًا لمعايير القبول الخاصة بها. سابق. من العام ال تشرين الثاني/نوفمبر

 في الموافقة على منح األماكن. KiTaسسة ية العام حتى الربيع تبت إدارة مؤالفترة من نها
 

 دور الرعاية التي اخترتها والتابعة إن ضمان الحصول على مكان فيفي النهاية ال يسعنا سوى اإلشارة إلى ملحوظة مهمة لك: 

 .KITAONLINEليس مرتبًطا بتسجيل الطلب عبر نظام  KiTaمؤسسة ل
 

 :5صفحة 
 االتصال

 يُرَجى التواصل في حالة وجود المزيد من األسئلة
 

 البريد اإللكتروني:
online310@dinslaken.de-Kita 

 

 هاتف:
0151 10194764 

 (م 4حتى  م 2الخميس من الساعة -الثالثاءأيام )

http://www.dinslaken.de/kitaonline
mailto:Kita-online310@dinslaken.de

