
Dinslaken’deki bakım yerleri için 
yeni ihtiyaç müracaat yöntemi

Başka sorularınız için irtibata geçiniz!

E-Posta:  
kita-online310@dinslaken.de

Telefon: 
0151 10194764  
(Salı-Perşembe saat 14.00 ile- 16.00 arası)

İrtibat

01 Ağustos tarihinde başlayacak 
olan gelecek kreş senesi için ihtiyaç 
müracaatınızı bir önceki senenin  
1 Kasım tarihine kadar yapmış 
olmanız gerekmektedir. Bakım yer-
lerinin verilmesine çocuk bakım 
kuruluşu elinde mevcut olan kriterler 
doğrultusunda karar vermektedir. 
Senenin sonundan ilkbahara kadar 
yer verme kararları kreşler tarafından 
verilmektedir.

Son olarak sizin için önemli bir uyarı 
daha: KITAONLINE üzerinden ihtiyaç 
müracaatının yapılması arzu etmiş 
olduğunuz kreşte bir bakım yeri 
verileceğini garanti edememektedir!

İhtiyaç için müracaat eti-
niz…  
peki şimdi ne olacak?

Türkisch



www.dinslaken.de/kitaonline

KITAONLINE, ebeveynlerin in-
ternet üzerinden çocuk bakım 
kuruluşlarında bakım yeri ihtiyacı 
için müracaat edebilecekleri bir 
sistemdir. İlgili yasal düzenle-
mede çocuk bakım yeri yönün-
den yasal bir hak kazanmak için 
önceden yazılı olarak müracaat 
edilmesi zorunludur.

Eğer internet bağlantısı bulunan bir 
bilgisayarınız, bir smartphone telefonunuz 
veya bir tabletiniz var ise, evinizden 
veya yolda iken KITAONLINE kullanmak 
için gerekli olan esas koşulları yerine 
getirmektesiniz. KITAONLINE’yi Dinsla-
ken Belediyesi’nin internet sayfasında bu 
adres altında bulacaksınız:

Program sizi ihtiyaç müracaatı için pro-
sesin tamamında yönlendirecektir. Arzu 
ettiğiniz maksimum üç kreşi seçmeden 
önce Dinslaken’de bulunan kreşler 
hakkında bilgi edinebilirsiniz. İkinci adımda 
kendiniz ve çocuğunuz hakkındaki bilgiler 
ile müracaat formunu doldurup gönder 
tuşuna basınız. Lütfen şuna dikkat ediniz: 
Bütün bilgileri girdikten ve müracaat for-
munu gönderdikten sonra size bir elek-
tronik onay postası gelecektir. Ancak bu 
elektronik onay postasındaki link üzerine 
tıklayıp müracaatınızı onayladıktan sonra 
müracaatınız tamamlanmış ve çocuğunuz 
sisteme kayıt edilmiş olacaktır.

İnternet bağlatınız bulunmuyor ise, 
problem değil! Böyle bir durum-
da istediğiniz kreşi bizzat ziyaret 
ediniz. Kurum yönetimi size ihtiyaç 
müracaatınızda yardımcı olacaktır.  

Çocuğunuza ancak KITAONLINE 
üzerinden kayıt yapılmış ise bir 
çocuk bakım yurdunda sadece 
bir tek bakım yeri verilecektir. 
Fakat KITAONLINE kreşte şahsen 
görüşmenin yerine geçmemekte-
dir. Bir kreş bir bakım yerini ancak 
önceden bu kreşi en az bir defa zi-
yaret etmiş iseniz verecektir. Sizin 
ve çocuğunuz için hangi kreşlerin 
söz konusu olacağına karar ver-
meden önce bu kreşleri önceden 
şahsen ziyaret etmeniz gerekir. 

KITAONLINE nedir?

KITAONLINE nasıl çalışmaktadır?

ÖNEMLİ!


