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 اپنے بچے کے لئے بچوں کی نگہداشت کے 

مراکز میں جگہ محفوظ کرنے کا
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Amt für Soziale Arbeit

اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہ ہو تو کیا کریں؟
آپ کسی بھی وقت بذات خود بچوں کے نگہداشت کے مراکز سے 

رابطہ کر سکتے ہیں؛ بال جھجھک کسی بھی مرکز میں جائیں اور وہاں 

کے اسٹاف کے ذریعےWiKITA میں جگہ محفوظ کروا لیں۔

KinderElternZentren آپ ساری ڈسٹرکٹس کے 

)KiEZ( کے اسٹاف سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔

اگر آپ کے پاس WiKITA سے متعلق کچھ سواالت ہیں تو سوشل 

ورک آفس میں کچھ لوگوں سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں:

مابعد اسکول مراکز
 WiKITA آپ مابعد اسکول مراکز میں جگہ محفوظ کرنے کے لئے

کا استعامل نہیں کر سکتے ہیں۔

ایسا کرنے کے لئے، برائے مہربانی رابطہ کریں:

سوشل ورک آفس

- پرامئری اسکول سپورٹ

ٹیلی فون.: 313799 611)0(49+

یا سپروائزنگ پرامئری اسکول, یا اسکول فرینڈزایسوسی ایشن، یا بچوں 

کی نگہداشت کے وہ مراکز جہاں مابعد اسکول مراکز موجود ہیں۔

چائلڈ مائنڈرز
ExclusivelyTreffpunkt 

,Tagesmütter / Kinderbrücke

Wiesbaden 65185, 57-Bahnhofstr. 55,

ٹیلی فون.: 314263 611)0(49+ چائلڈ مائنڈر کو منظم کرنے میں 

مدد کر سکتے ہیں۔
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WiKITA کیسے کام کرتا ہے؟

اگر آپ کو بچوں کی نگہداشت کے کسی مرکز میں جگہ درکار ہے تو 

 www.wikita-wiesbaden.de

یا

www.wiesbaden.de/kitas-vormerken

پر کلک کریں۔

ان لنکس کے ذریعے آپ ویسبادن میں موجود بچوں کی نگہداشت 

کے سارے مراکز کا ڈیٹا بیس حاصل کر سکتے ہیں۔

سب سے پہلے پاس ورڈ سے محفوظ ایک صارف اکاؤنٹ بنائیں۔ آپ 

جو بھی معلومات اس میں ڈالیں گے اسے رصف آپ ہی استعامل 

کر سکتے ہیں۔ قدرتی طور پر، ڈیٹا کی حفاظت کی متام رضوریات 

کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. آپ کا اکاؤنٹ بننے کے بعد آپ ہر قسم کے 

بچوں کی نگہداشت کے مراکز میں سے 10 کا انتخاب کرسکتے ہیں 

جس میں آپ اپنے بچے کو بھیجنا چاہتے ہیں.

آپ یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کے لئے نگہداشت کا 

جو مرکز آپ نے منتخب کیا جائے گا اس میں خالی جگہ ہے یا نہیں. 

آپ نے محض اس کے لئے ان مراکز میں ایک جگہ محفوظ کی ہے.

جیسے ہی کوئی جگہ خالی ہوتی ہے بچوں کی نگہداشت کا مرکز 

فوراً آپ کو مطلع کرے گا۔

اگر آپ اپنے بچے کو نررسی میں داخلہ دالنے کے لئے رجسٹر کرتے 

ہیں تو آپ کو کنڈرگارٹن میں بھی جگہ محفوظ کرنے کا موقع 

استعامل کرنا چاہئے۔

آپ اپنے بچے کے لئے اس کی تاریخ پیدائش سے 3 ماہ قبل جگہ 

محفوظ کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی بچے کی پیدائش کے بعد اس 

کی تاریخ پیدائش اور نام درج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے 

ہیں تو آپ کی بکنگ کو خود کار طریقے سے خارج کر دیا جائے گا۔

 

WiKITA ویسبادن میں موجود بچوں کے نگہداشت کے سارے 

مراکز کو جوڑتا ہے۔ 

ہر مرکز کا ایک مختص پروفائل پیج ہوتا ہے، جہاں وہ آپ کی 

رضورت کی اہم اور مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔

اپنے بچے کے داخلے سے متعلق اگر آپ کو کوئی آفر موصول 

ہوتی ہے اور آپ اسے قبول کر لیتے ہیں تو متعلقہ نگہداشت کی 

دورسے سارے ریزرویشن ڈیلیٹ کر دیئے جاتے ہیں۔ اس طرح 

نگہداشت کے دورسے سارے مراکز کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون 

سا ریزرویشن نیا ہے۔

WiKITA کا نظام جگہیں نہیں دیتا ہے۔

یہ محض بچوں کی نگہداشت کے مرکز میں جگہ محفوظ کرنے 

کے لئے استعامل کیا جاتا ہے۔

اس کے بعد جگہیں بچوں کی نگہداشت کے مراکز براہ راست 

فراہم کرتے ہیں۔

کیوں؟

کیا ہے؟ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا آفر نہیں کرتا ہے؟

WiKITA ویسبادن میں بچوں کی نگہداشت کےمراکز کے الیکٹرانک 

بکنگ سسٹم کا نام ہے۔ اس سسٹم کے ذریعے والدین چند کلک میں آرام 

سے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچے کے لئے اپنی پسندیدہ بچوں کی 

نگہداشت کے مرکز میں سیٹ محفوظ کر سکتے ہیں۔ ایک بچوں کی 

نگہداشت کے مرک )crèches, kindergartensand nurseries( میں 

زیادہ سے زیادہ 10 ریزرویشن کرانے کی اجازت ہے۔

اس کے بعد بچے کو منتخبہ بچوں کی نگہداشت کے مرکز کی ویٹنگ 

لسٹ میں رکھ دیا جائے گا۔ 

جیسے ہی کوئی جگہ خالی ہوتی ہے بچوں کی نگہداشت کا مرکز فورا 

والدین کو مطلع کرتا ہے اور ان کو ایک میٹنگ کے لئے بالتا ہے۔ 

 


