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Amt für Soziale Arbeit

และห�กไมส่�ม�รถตดิตอ่

ท�งอ นิเทอรเ์นต็ไดเ้อง จะทำ�

อย�่งไร

คณุสามารถไปตดิตอ่ท ีส่ถานดแูลเล ีย้งเดก็เวลากลางวนัด้วยตนเองได้
ทกุเวลา โดยสามารถไปท ี ่

Kita แตล่ะแหง่ได้โดยตรง และให้ผ ู้ปฏบิตังิานท ีน่ั น่ลงทะเบ ยีนใน
ระบบ WiKITA ให้คณุได้

คณุยงัสามารถขอรบัความชว่ยเหลอืจากผ ู้ปฏบิตังิานของศนูย์ 
KinderElternZentren (เดก็และบ ดิามารดา หร อื KiEZ) ในเขตเม อืง
แตล่ะแหง่ได้เชน่กนั  

หากม คีำาถามหร อืข้อสงสยัเก ีย่วกบั WiKITA สามารถสอบถามได้
โดยตรงท ี  ่Amt für Soziale Arbeit (ส ำานกังานกจิการสงัคม):

สถ�นท ีด่ แูลเดก็วยัเร ยีน 

(Hort) 

คณุ ไม ่สามารถลงช ือ่สมคัรบตุรเข้าสถานดแูลเดก็วยัเร ยีนผา่น
ทาง WiKITA ได้ ถ้าคณุต้องการท ี ่ในสถานดแูลเดก็วยัเร ยีน กรณุา
ตดิตอ่สอบถามท ี:่

Amt für Soziale Arbeit 
– Betreuende Grundschule 
(ส ำานกังานกจิการสงัคม 
– โรงเร ยีนประถมศ กึษาท ีม่ กีารดแูลเดก็) 
โทร.: 0611 31-3799

หร อื ท ี ่โรงเร ยีนระดบัประถมศ กึษาท ีจ่ดัให้ม กีารดแูลโดยตรง 
หร อื ท ีส่มาคมสง่เสร มิการศ กึษาในโรงเร ยีน (Schulfördervereine) 
หร อื ท ีส่ถานดแูลเล ีย้งเดก็เวลากลางวนัท ีม่ สีถานท ีด่แูลเดก็วยั
เร ยีนอย ูด้่วย

ก�รด แูลเล ี ย้งเดก็ระหว�่งวนั

การตดิตอ่จดัหาบคุคลดแูลเล ีย้งเดก็ระหวา่งวนั (Tagesmütter) 
ดำาเน นิการผา่นทาง 

Treffpunkt Tagesmütter / Kinderbrücke,  
Bahnhofstr. 55 - 57, 
65185 Wiesbaden, 
โทร.: 0611 31-4263 เทา่นั น้
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แจง้ลงช ือ่บตุรของคณุ เพ ือ่สมคัร
เข�้สถ�นด แูลเล ี ย้งเดก็ ลว่งหน�้ได้
อย�่งสะดวกสบ�ย ท�งออนไลน์ 
Dieser Flyer ist in der Sprache: Thailändisch
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WiKITA เปน็ช ือ่ระบบอเิลก็ทรอนกิส์ส ำาหรบัการแจ้งลงช ือ่ลว่งหน้า
เพ ือ่สมคัรเข้าสถานดแูลเล ีย้งเดก็เวลากลางวนัในเม อืงวสีบาเดนิ 
บ ดิามารดาสามารถแจ้งลงช ือ่บตุรของตนเพ ือ่สมคัรเข้าสถานดแูล
เล ีย้งเดก็เวลากลางวนั (Kita) ท ีเ่ลอืกไว้ลว่งหน้าจากท ีบ้่านได้อยา่ง
สะดวกงา่ยดายด้วยการคลกิเมาส์เพ ยีงไมก่ ีค่ล กิ: สามารถลงช ือ่
สมคัรลว่งหน้าในขอบเขตการดแูลแตล่ะขอบเขต (สถานดแูลเดก็ออ่น 
โรงเร ยีนอนบุาล และกล ุม่รวมเดก็วยัตา่งๆ ) ได้สงูสดุขอบเขต ละ 10 
แหง่ จากนั น้เดก็จะอย ู่ในรายช ือ่ของผ ูร้อเข้าสถานดแูลเล ีย้งเดก็เวลา
กลางวนัในแตล่ะแหง่นั น้ หากม ที ีว่า่งส ำาหรบัเดก็เม ือ่ใด Kita แหง่นั น้
จะแจ้งให้บ ดิามารดาเดก็ทราบและเช ญิให้มารว่มการสนทนา ม ไีว้เพ ือ่
ทำาอะไร

ถ้าคณุจำาเปน็ต้องได้ท ี ่ในสถานดแูลเล ีย้งเดก็ให้บตุรของคณุ เพ ยีงแค่
คลกิเพ ือ่ดขู้อมลู ท ี ่

www.wikita-wiesbaden.de หร อื

www.wiesbaden.de/kitas-vormerken

ท ีน่ั น่จะม ฐีานข้อมลูของ Kita ทัง้หมดในเม อืงวสีบาเดนิ แตก่อ่นอ ืน่
คณุต้องจดัทำาบญัช ผี ู้ ใช้ท ีม่ กีารปอ้งกนัด้วยรหสัผา่น ข้อมลูท ีค่ณุปอ้น
ไว้ท ีน่ั น่ จะม เีพ ยีงคณุเทา่นั น้ท ีส่ามารถเข้าถงึได้ และเปน็เร ือ่งท ี ่
แนน่อนวา่จะม กีารค ุม้ครองข้อมลูสว่นตวัของคณุทกุประการ ถ้าคณุจดั
ทำาบญัช ผี ู้ ใช้และเป ดิใช้งานแล้ว โปรดค้นหา Kita 10 แหง่ ตอ่ขอบเขต
การดแูลแตล่ะขอบเขต ท ีค่ณุอยากให้บตุรของคณุได้รบัการดแูลใน
ท ีน่ั น้ คณุจะไมส่ามารถเหน็ได้วา่ในขณะน ีม้ ที ีว่า่งใน Kita ท ีเ่ลอืก
ไว้หร อืไม ่คณุสามารถทำาได้เพ ยีงลงช ือ่สมคัรไว้ลว่งหน้าส ำาหรบั Kita 
เหลา่น ีเ้ทา่นั น้ ถ้าม ที ีว่า่งส ำาหรบับตุรของคณุ คณุจะได้รบัการแจ้ง
จากทาง Kita โดยตรง ถ้าคณุลงช ือ่บตุรของคณุไว้ลว่งหน้าในขอบเขต
การดแูลเล ีย้งเดก็กอ่นวยัอนบุาล (Krippenbereich) คณุควรลงช ือ่
สมคัรลว่งหน้าส ำาหรบัขอบเขต โรงเร ยีนอนบุาล ไปพร้อมกนัด้วย คณุ
สามารถแจ้งลงช ือ่สมคัรให้บตุรของคณุได้อยา่งเรว็ท ีส่ดุ 3 เดอืนกอ่น
กำาหนดเวลาท ีค่าดวา่จะคลอด เม ือ่บตุรของคณุคลอดแล้ว กรณุากรอก
วนัเดอืนป เีกดิตามจรงิและช ือ่ในภายหลงัด้วย หากคณุไมท่ ำาเชน่น ี ้ 
การแจ้งลงช ือ่สมคัรไว้ลว่งหน้าจะถกูลบท ิง้โดยอตัโนมตั ิ

ขณะน ี  ้ระบบ WiKITA ได้สร้างเคร อืขา่ยเช ือ่มตอ่ Kita ทกุแหง่ ใน
เม อืงวสีบาเดนิเข้าด้วยกนั ท ีห่น้าเวบ็ไซต์โปรไฟล์ Kita แตล่ะแหง่จะ
ม กีารแนะนำาสถานท ี ่และแจ้งข้อมลูส ำาคญัและเน ือ้หาสาระท ีน่า่ร ู้ ให้
ทราบ ถ้าคณุได้รบัข้อเสนอเร ือ่งท ีว่า่งส ำาหรบับตุรของคณุและคณุรบั
ข้อเสนอน ีแ้ล้ว การลงช ือ่สมคัรในสถานดแูลอ ืน่ๆ  ในขอบเขตการดแูล
น ีจ้ะถกูลบออก ดงันั น้ ทาง Kita จงึทราบอย ูเ่สมอวา่การลงช ือ่สมคัร
ใดยงัคงต้องการท ีอ่ย ู ่และยงัไมถ่กูยกเลกิ 

ระบบ WiKITA จะไมจ่ดัสรรท ี ่ให้

ระบบน ีม้ ไีว้ส ำาหรบัแจ้งลงช ือ่สมคัรลว่งหน้าในสถานดแูลเล ีย้งเดก็
ท ีเ่ลอืกไว้เทา่นั น้ 

การจดัสรรท ี ่ให้บตุรคณุเปน็หน้าท ีข่องสถานดแูลเล ีย้งเดก็แตล่ะ
แหง่โดยตรง

คอือะไร ทำ�ง�นอย�่งไร

ม ีไวเ้พ ือ่ท ำ�อะไร

ไมท่ ำ�อะไร
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