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Καταχωρίστε 
άνετα και διαδικτυακά
το παιδί σας σε ένα κέντρο 
ημερήσιας φροντίδας
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Και αν δεν έχετε πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο;

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να έρθετε σε 
προσωπική επαφή με τα κέντρα ημερήσιας 
φροντίδας παιδιών, να μεταβείτε απευθείας στα 
επιμέρους κέντρα ημερήσιας φροντίδας και να 
εγγραφείτε από τους υπαλλήλους στο σύστημα 
WiKITA. 

Μπορείτε επίσης να βρείτε υποστήριξη 
από τους συνεργάτες των κέντρων 
KinderElternZentren (KiEZ) στις 
εκάστοτε συνοικίες. 

Για ερωτήσεις σχετικά με το WiKITA 
υπάρχουν πρόσωπα με τα οποία μπορείτε να 
επικοινωνήσετε στην Υπηρεσία Κοινωνικής 
Εργασίας:

Θέσεις σε κέντρα φύλαξης 
παιδιών δημοτικού  

Μέσω του WiKITA δεν μπορείτε να 
καταχωρίσετε το παιδί σας για θέσεις σε 
κέντρο φύλαξης παιδιών δημοτικού.

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην υπηρεσία:

Amt für Soziale Arbeit 
– Betreuende Grundschule 
Τηλ: 0611 31-3799

ή απευθείας στα δημοτικά σχολεία που 
παρέχουν φροντίδα ή στους σχολικούς 
συλλόγους ή στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας 
με θέσεις φύλαξης παιδιών δημοτικού.

Ημερήσια φροντίδα 

Οι βρεφονηπιοκόμοι παρέχονται 
αποκλειστικά από το 
Treffpunkt Tagesmütter Kinderbrücke,  
Bahnhofstr. 55-57, 65185 Wiesbaden, 
Τηλ: 0611 31-4263.
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WiKITA ονομάζεται το ηλεκτρονικό σύστημα 
καταχώρισης των κέντρων ημερήσιας 
φροντίδας παιδιών στο Βισμπάντεν. Οι 
γονείς μπορούν από το σπίτι τους, με κάθε 
άνεση και με λίγα μόνο κλικ στον υπολογιστή 
τους, να καταχωρίσουν το παιδί τους στα 
επιλεγμένα κέντρα ημερήσιας φροντίδας: 
Μπορούν να γίνουν έως 10 καταχωρίσεις 
ανά περιοχή φροντίδας (βρεφονηπιακός 
σταθμός, νηπιαγωγείο και ομάδες παιδιών). 
Στη συνέχεια το παιδί θα έχει καταχωρηθεί 
στη λίστα αναμονής των επιλεγμένων 
κέντρων ημερήσιας φροντίδας. Εάν υπάρχει 
διαθέσιμη θέση για το παιδί, το εν λόγω κέντρο 
ημερήσιας φροντίδας ενημερώνει τους γονείς 
και τους προσκαλεί σε συνομιλία.

καταχωρίσεις για τη συγκεκριμένη περιοχή 
φροντίδας παιδιών. Έτσι, τα κέντρα ημερήσιας 
φροντίδας θα γνωρίζουν πάντα ποιες 
καταχωρίσεις εξακολουθούν να υφίστανται.

Εάν χρειάζεστε μια θέση φροντίδας, απλώς 
κάντε κλικ στο σύνδεσμο

www.wikita-wiesbaden.de

ή www.wiesbaden.de/kitas-vormerken 

Εκεί θα βρείτε τις βάσεις δεδομένων όλων 
των κέντρων ημερήσιας φροντίδας παιδιών 
του Βισμπάντεν. Πρώτα θα πρέπει να 
δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη με 
κωδικό πρόσβασης. Μόνο εσείς θα έχετε 
πρόσβαση στα στοιχεία που θα δηλώσετε 
εκεί. Φυσικά λαμβάνονται υπόψη όλες 
οι πτυχές προστασίας δεδομένων. Αφού 
δημιουργήσετε το λογαριασμό χρήστη σας και 
τον ενεργοποιήσετε, μπορείτε να αναζητήσετε 
έως και 10 κέντρα ημερήσιας φροντίδας, στα 
οποία επιθυμείτε να στείλετε το παιδί σας. Εάν 
υπάρχουν επί του παρόντος κενές θέσεις στο 
επιλεγμένο κέντρο ημερήσιας φροντίδας, δεν 
μπορείτε να το δείτε εδώ. Απλώς κάνετε την 
καταχώρηση για τα εν λόγω κέντρα ημερήσιας 
φροντίδας. Εάν υπάρχει διαθέσιμη θέση για το 
παιδί σας, θα ενημερωθείτε απευθείας από το 
κέντρο ημερήσιας φροντίδας. Σε περίπτωση 
που καταχωρίσετε το παιδί σας για κάποιον 
βρεφονηπιακό σταθμό, θα ήταν καλό, να 

Όλα τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας του 
Βισμπάντεν είναι σήμερα συνδεδεμένα με το 
WiKITA. Όλες οι εγκαταστάσεις με σημαντικά 
και ενημερωτικά στοιχεία παρουσιάζονται 
στην αντίστοιχη σελίδα του προφίλ του 
κέντρου ημερήσιας φροντίδας. Εάν λάβετε 
προσφορά για κάποια θέση για το παιδί σας 
και τη δεχτείτε, θα διαγραφούν όλες οι άλλες 

Τι σημαίνει 

?
Πώς λειτουργεί το 

? Τι δεν είναι το 

?

κάνετε την καταχώρησή του άμεσα και για 
το νηπιαγωγείο. Μπορείτε να καταχωρίσετε 
το παιδί σας τουλάχιστον 3 μήνες πριν από 
την αναμενόμενη ημερομηνία γέννησης. 
Παρακαλούμε να εισάγετε την πραγματική 
ημερομηνία και το όνομά του, όταν γεννηθεί 
το παιδί σας. Η καταχώριση διαγράφεται 
αυτόματα, εάν δεν το πράξετε. 

Το σύστημα WiKITA δεν παρέχει θέσεις. 

Πρόκειται μόνο για κάποια καταχώριση στα 
επιλεγμένα κέντρα ημερήσιας φροντίδας. 

Οι θέσεις παρέχονται στη συνέχεια απευθείας 
από τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας.

Γιατί να επιλέξετε το 

?
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