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А ако нямаме достъп 
до интернет?
По всяко време можете да се свържете 
лично с детските дневни центрове, а също 
и да посетите отделни центрове и да се 
регистрирате на място в системата WiKITA 
с помощта на служителите там. 

Помощ можете да получите и от служителите 
в центровете за родители и деца (KiEZ) 
в отделните квартали на града. 

Ако имате въпроси за WiKITA, можете да 
се свържете с лицата за директен контакт в 
Службата за социални дейности:

Училищни 
занимални
Чрез WiKITA не можете да запазите място 
в занималня за детето си.

За тази цел се обърнете към:

Служба за социални дейности 
– Целодневни училища 
Тел.: 0611 31-3799

или директно към целодневните училища, 
или към сдруженията за развитие на 
училищата, или към детските дневни 
центрове, които предлагат и занималня.

Детегледачески 
услуги
Детегледачка можете да ангажирате 
само чрез Центъра за 
детегледачки/Киндербрюке, 
Банхофщрасе 55-57, 
65185 Висбаден, 
тел.: 0611 31-4263.
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Удобна предварителна 
онлайн регистрация за 
Вашето дете в дневен 
детски център
Dieser Flyer ist in der Sprache: Bulgarisch
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WiKITA е наименованието на електронната 
система за предварителна регистрация в 
детските дневни центрове във Висбаден. 
Родителите могат да регистрират детето си 
в избраните от тях детски центрове (Kitas) 
съвсем удобно от вкъщи само с няколко 
щраквания на мишката: Възможни са до 10 
предварителни регистрации за всяка сфера 
на обслужване (ясла, детска градина и 
смесена група от деца на различна възраст). 
Така детето влиза в списъка с чакащи 
на избраните детски центрове. Когато се 
освободи място за детето, съответният 
център уведомява родителите и ги кани на 
разговор.

сфера на обслужване ще бъдат изтрити. 
Така центровете винаги са в течение кои 
регистрации все още са актуални.

С WiKITA всички дневни центрове 
във Висбаден вече са свързани. На 
профилните страници на отделните 
дневни центрове са представени 
всички извършвани от тях услуги, като 
са посочени важни и информативни 
сведения. Ако Ви бъде предложено място 
за детето Ви и Вие приемете, то всички 
други предварителни регистрации за тази 

Можете да регистрирате детето си най-
рано 3 месеца преди предполагаемата 
дата на раждане. След раждането 
нанесете реалната дата на раждане и 
имената на детето. Ако не го направите, 
регистрацията автоматично се изтрива. 

Системата WiKITA не дава места.
Става въпрос само за предварително 
регистриране в избраните центрове. 
След това местата се дават директно от 
съответните дневни центрове.

Ако имате нужда от място за обгрижване на 
детето Ви, просто кликнете на

www.wikita-wiesbaden.de

или www.wiesbaden.de/kitas-vormerken 

Там ще намерите базите данни с всички 
детски центрове във Висбаден. Отначало 
е необходимо да си създадете защитен с 
парола потребителски профил. Данните, 
които въвеждате в профила, са достъпни 
само за Вас. Разбира се, всички свързани 
със защитата на данните аспекти са взети 
под внимание. След като сте създали 
и активирали профила си, изберете си 
до 10 дневни центъра във всяка форма 
на обслужване, в която бихте искали да 
запишете детето си. Не можете да видите 
дали в момента в избраните дневни 
центрове има свободни места. Просто се 
регистрирате предварително в списъка 
на тези центрове. Ако се освободи място 
за Вашето дете, ще бъдете информирани 
директно от съответния дневен център. Ако 
запишете детето си за прием в детските 
ясли, следва веднага да го запишете и за 
прием в детски градини. 

Защо

?

Какво представлява 

? Как функционира 

? Какво не е 

?
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