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Çocuğunuz için gündüz 
çocuk bakımevinde rahatça 
ve çevrimiçi ön kayıt yaptırın
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Amt für Soziale Arbeit

Peki ya internet erişi-
miniz yoksa?
Dilediğiniz zaman gündüz çocuk bakımevleriyle 
kişisel olarak irtibata geçebilir, doğrudan belirli 
gündüz çocuk bakımevlerine gidebilir ve orada-
ki çalışanlar aracılığıyla WiKITA sisteminde ön 
kayıt yaptırabilirsiniz. 

Münferit semtlerdeki KinderElternZentren 
(KiEZ-Çocuk Ebeveyn Merkezleri) çalışan-
larından da destek alabilirsiniz. 

WiKITA hakkındaki sorularınız için doğrudan 
Sosyal Hizmetler Dairesindeki irtibat kişilerine 
başvurabilirsiniz

Etüt sınıfları 
WiKITA aracılığıyla çocuğunuz için etüt sınıfı 
ön kaydı gerçekleştiremezsiniz.

Bunun için,

Sosyal Hizmetler Dairesi 
- Bakıcılı İlkokul 
Tel.: 0611 31-3799

veya doğrudan bakıcılı ilkokullara veya okul 
destek kurumlarına veya etüt sınıflı gündüz 
çocuk bakımevlerine başvurabilirsiniz.

Günlük bakım  
Bakıcılar sadece 
Tagesmütter / Kinderbrücke,  
Bahnhofstr. 55-57, 65185 Wiesbaden, 
Tel.: 0611 31-4263

buluşma noktası aracılığıyla ayarlanır.
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WiKITA Wiesbaden’deki gündüz çocuk bakı-
mevleri için elektronik ön kayıt sisteminin adıdır. 
Ebeveynler, evlerinden rahat bir şekilde ve 
sadece birkaç tıklamayla çocukları için seçtikleri 
gündüz çocuk bakımevlerinde ön kayıt yaptıra-
bilirler: Her bakım alanı için (kreş, anaokulu, 
çocuk grubu) en fazla 10 ön kayıt yaptırılabilir. 
Ardından çocuk, seçilen gündüz çocuk bakımev- 
lerinin bekleme listesinde yer alır. Çocuk için 
uygun bir yer olduğunda, söz konusu gündüz 
çocuk bakımevi ebeveyni bilgilendirir ve görüş-
meye davet eder. 

Bir bakım alanına ihtiyacınız varsa, şu adresleri 
ziyaret edebilirsiniz:

www.wikita-wiesbaden.de

veya www.wiesbaden.de/kitas-vormerken  

Burada, Wiesbaden’deki tüm gündüz çocuk 
bakımevlerinin veri tabanını bulabilirsiniz.
Öncelikle, parola korumalı bir kullanıcı hesabı 
oluşturmanız gerekir. Burada gireceğiniz verile-
re sadece sizin tarafınızdan erişilebilir. Elbette 
tüm gizlilik hususlarına riayet edilir. Hesabınızı 
oluşturduktan ve etkinleştirdikten sonra, her 
bakım formu için çocuğunuzun bakım almasını 
istediğiniz en fazla 10 gündüz çocuk bakımevi 
araması yapabilirsiniz. Seçtiğiniz gündüz çocuk 
bakımevlerinde hâlihazırda yer olup olmadığını 
burada göremezsiniz. Sadece bu gündüz çocuk 
bakımevleri için ön kayıt yaptırırsınız. Çocuğu- 
nuz için uygun yer olduğunda, doğrudan gündüz 
çocuk bakımevi tarafından bilgilendirilirsiniz. 
Çocuğunuz için kreş alanında bir ön kayıt gerçek- 
leştirirseniz, aynı zamanda anaokulu alanı için 
de ön kayıt yapmanız gerekir. Çocuğunuz için 
en erken hesaplanan doğum tarihinden 3 ay 
önce ön kayıt yaptırabilirsiniz. Çocuğunuz doğ-
duktan sonra, lütfen gerçek doğum tarihini ve 
adını kaydedin. Bunu yapmadığınız takdirde ön 
kayıt otomatik olarak silinir. 

WiKITA  ile artık Wiesbaden’deki tüm gündüz 
çocuk bakımevleri ortak bir ağa bağlanmıştır. İlgili 
gündüz çocuk bakımevinin profil sayfasında tüm 
kurumlar önemli ve bilgilendirici açıklamalarla 
tanıtılırlar. Çocuğunuz için bir yer teklifi alır ve 
bunu kabul ederseniz, bu çocuk bakımı alanı için 
diğer tüm ön kayıtlar silinir. Böylece gündüz ço-
cuk bakımevleri hangi ön kayıtların halen güncel 
olduğunu daima bilebilir.

WiKITA sistemi yer garanti etmez. 

Sadece aranan gündüz çocuk bakımevlerinde 
ön kayıt yaptırılması söz konusudur. 

Yerler daha sonra doğrudan gündüz çocuk 
bakımevleri tarafından sağlanır.

Neden

?

nedir? nasıl çalışır? ne değildir?     
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