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Sevgili Anne ve Babalar,
Artık bir süredir aile olarak kaynaşmış, çocuğunuzu iyice tanımış ve birlikte 
bir günlük yaşam düzeni oluşturmuş bulunuyorsunuz. Çocuklar için özellikle 
yaşamlarının ilk yıllarında anne babalarına ve diğer yakın bağlanma figür
lerine olan bağları olağanüstü önemlidir. Gündüz çocuk bakım merkezlerinde 
sağlanan iyi ve güvenilir bir bakım aile yaşamınızı planlamak ve düzenlemek 
açısından mutlaka önemli bir dayanak noktası olacaktır. 

Amacımız Rheine’deki 48’ı aşkın Kita ile birlikte çocuğunuza mümkün  
olan en iyi bakımı sunmaktır. 

Son yıllarda çocuk bakım hizmetlerinin gerek çeşitlilik, gerekse de yapılanış 
bakımından giderek artması nedeniyle bu broşürü hazırlayarak sizin için en 
önemli bilgileri derlemek ihtiyacını hissettik. Burada Kita’ların size sunduğu 
olanakların yanı sıra sizin de anne baba olarak sahip olduğunuz yükümlülükler 
kısa ve öz bir biçimde açıklanmaktadır. 

Kita’ların amacı sizi aile olarak desteklemek ve sizinle birlikte çocuğunuza 
yararlı bir eğitim, bakım ve öğretim sağlamaktır. 

Size ve çocuğunuza güzel anlar ve yaşantılarla dolu heyecan verici bir Kita 
dönemi dilerim.

Rheine, Mayıs 2022

Dr. Peter Lüttmann  
Belediye Başkanı
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Aşağıdaki konularda bilgi sahibi  
olmak için,

• Evimin yakınında hangi Kita’lar var?
• Hangi Kita’larda boş yer var?
• Hangi pedagojik konseptler izleniyor?
• Kita’ların içeriden görünüşü nasıl?

STEP kayıt portalını kullanabilirsiniz.

STEP-Kreis Steinfurt Ebeveyn portalı, tüm 
kreşlerin ve gündüz bakım merkezlerinin 
kendilerini kısa bir profille tanıttığı bir web 
sitesidir.

STEP’i bulmak için arama moto runuza 
‘STEP’ ve ‘Rheine’ kavramlarını giriniz.

https://step.kreis-steinfurt.de/de/

Gündüz çocuk bakım kurumlarına genel bakış

Sevgili Anne ve Babalar,
eğer şu anda çocuğunuza bir Kita yeri arıyor,  

başvuruların nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor, 

Kita’larda ne gibi pedagojik konseptler uygulandığını 

merak ediyor ya da kendinize ‘Stundenbuchung’ 

(saat rezervasyonu) kavramının ne anlama geldiğini 

soruyorsanız, 

o zaman lütfen kendinize biraz zaman ayırarak bu 

broşürü karıştırınız ve Rheine’deki gündüz çocuk 

bakım merkezleri hakkında bilgi edininiz. 

 

Okurken iyi eğlenceler!

Gündüz çocuk bakım merkezleri çoğu kez Kindergar-
ten, Kindertagesstätte ya da kısaltılmış şekliyle Kiga, 
Kita gibi isimlerle de anılırlar. Bu broşürün Türkçe 

çevirisinde Almanya’da yaşayan Türkler arasında da 
iyi bilinen Almanca Kita terimi kullanılacaktır.

STEP Steinfurt 
Ebeveyn portalı  

QR-Kodu

Buradan  
kaydolunuz!
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Kita’ların eğitim görevi

Kita’ların da okullar gibi bir öğretim görevi 
bulunmaktadır. Kuzey RenVestfalya Eyaleti 
Çocuk Eğitim Yasası’nın (Kinderbildungs
gesetz ya da kısaca KiBiz) 2. maddesinde 
Kita’ların kendine özgü bir öğretim, eğitim 
ve bakım görevi olduğu belirtilmiştir. 

Kita’ların günlük çalışmalarında bu, oyun 
şeklinde gerçekleştirilir ve bundan dolayı 
çocuklar ve anne babalar tarafından 
doğal karşılanır. Örneğin bütün çocukların 
konuşma yeteneği günlük yaşam ile bütün
leştirilmiş dil eğitimi konsepti aracılığıyla 
desteklenir. 

Eğitim dokümantasyonu

Her kurum çocuğunuz için bir eğitim 
dokümantasyonu hazırlar. Bu belgede 
çocuğunuzun gelişim düzeyi, tercihleri 
ve yetenekleri gibi bilgilerin yanı sıra örn. 
arkadaşlıkları da yer alır. Ebeveyn ve gelişim 
görüşmelerinde bir araya geldiğiniz bakıcılar 
çocuğunuzun neler öğrendiğini ve kiminle ve 
nelerle oynamayı sevdiğini sizinle paylaşırlar. 

Eğitim dokümantasyonu çocuğunuza aittir, 
dolayısıyla Kita’da istediği zaman içerikle
rine (örneğin fotoğraflara veya resimlere) 
bakabilir. Çocuğunuz, örn. okula gitmek için, 
Kita’dan ayrıldığında bu dokümantasyon 
kendine teslim edilir. 

Günlük yaşam ile bütünleştirilmiş dil eğitimi

Günlük yaşam ile bütünleştirilmiş dil eğitimi 
Kuzey RenVestfalya Eyaleti’nin tüm Kita’ 
larında çocukların dil gelişimini mümkün 
olan en iyi şekilde desteklemek için uygula
nan bir konsepttir. 

Dolayısıyla Kita günlük yaşamda bir gruptaki 
tüm çocukların dil yeteneklerini destekler. 
Çocuklar diğer çocuklarla birlikte oynarken 
ihtiyaçlarını ifade ederek ve kendilerine dil 
konusunda örnek olan yetişkinlerden yarar
lanarak dil öğrenirler. 

Konsept bakıcıların çocuklar için 
konuşmaya özendirici bir ortam oluştur
ması esasına dayanmaktadır. Amaç 
doğrudan çocukların konuşmasını istemek 
yerine onları konuşmaya özendirmektir. 
Örneğin kahvaltıda her çocuğun önünde 
bir sandviç kutusu ile bir içecek olursa, 
konuşmaya gerek duymazlar, çünkü ihtiyaç 
duydukları şeyler önlerindedir. Oysa, üze
rinde marmelat, peynir, ekmek, dilimlenmiş 
salam, tereyağı vs. bulunan kurulu bir masa 
varsa, çocuklar her şeye doğrudan ulaşama 
dıklarından, konuşmak zorunda kalacak
lardır. Aynı husus oyunlar için de geçerlidir, 

eğer bütün oyunlar alt rafta duruyorsa, 
çocukların konuşmasına gerek kalmaz. 
Oysa, ilginç oyunlardan bazıları üstteki 
raflarda duruyorsa, çocuklar onları 
bakıcılardan istemek zorunda kalacaklardır. 

Çocuğunuzu Kita yerine başka gündüz 
çocuk bakım kurumlarına veya oyun  
grup larına da verebilirsiniz. 

Çocuk gündüz bakımı, bir çocuk grubunda 
en fazla 5 çocuğa bakıldığı için, özellikle 
üç yaşın altındaki çocuklar için uygun, aile 
odaklı, esnek ve güvenilir bir bakım şeklidir.

Çoğu durumda, çocuk gündüz bakımı, 
gündüz bakıcısının evinde yapılır. Caritas 
Rheine’nin çocuklar için gündüz bakımı 
konusunda uzman tavsiyesinden daha 
fazla bilgi alabilirsiniz.

Oyun grubundaki çocuk bakımı, üç 
yaşından küçük çocuklar için de uygundur.  
Cüce grupları veya serbest bırakma grupları 
olarak da bilinen oyun grupları, genel
likle haftada dört kere öğleden öncelerı 
gerçekleşir.

Aile eğitim merkezinden (FBS), gençlik ve 
aile hizmetlerinden (JFD) veya TV Jahn’dan 
daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Kuzey RenVestfalya Eyaleti’ndeki tüm Kita’lar 
çocuk eğitimi, öğretimi ve bakımı açısından 
aynı görevlere sahip olsa da, her Kita birbirin
den farklıdır. Bu farklar yalnızca büyüklük ve 
bakılan çocuk sayısı açısından değil, peda
gojik konseptler ve anne babalara sunulan 
olanaklar açısından da geçerlidir. 

Kita’ ların mali destekleyicileri

Kita’nın mali destekçisini 
Kita’nın işletmecisi olarak 
da adlandırmak müm
kündür. Bu destekleyici 
kurumu kısmen finanse 

eder, pek çok konuda karar 
verir ve Kita’da olup biten
lerin sorumluluğunu taşır. 

Anne babaların çeşitli kurumlar arasında 
seçim yapabilmesi için yalnızca bir değil, 
birçok destekleyici bulunmaktadır 
Rheine’deki Kita destekleyicileri arasında 
katolik ve protestan kiliseleri, Jugend und 
Familiendienst (gençlik ve aile hizmetleri 
merkezi), Kinderland, Arbeiterwohlfahrt, 
Almanya’daki Hıristiyan gençlik köyü 
örgütü, Caritas Verband kuruluşları, 
educcare Bildungskindertagesstätten 
gGmbH (educare Eğitim Gündüz Bakım 
Merkezleri) ve çeşitli ebeveyn girişimleri 
sayılabilir.

Dolayısıyla, anne baba olarak çeşitli destek
leyici ve olanaklar arasında tercih yap
manız mümkündür. Aşağıdaki açıklamalar 
size bu konuda yardımcı olma amacı 
taşımaktadır. 

Bakım şekilleri

Kita’da söz konusu olan 
çocuğunuzun bakımı,  
eğitimi ve öğretimidir. 
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Grup büyüklükleri / Grup şekilleri

Kita’lar farklı sayıda gruplara sahiptir. 
Rheine’deki Kita’ların bazılarında beş,  
bazılarında ise iki çocuk grubu bulunur. 
Grup büyüklükleri çocukların yaşlarına  
göre değişir.

Bazı Kita’larda çocuklara farklı yaşlardaki 
çocuklardan oluşan karma gruplarda  
bakım sunulurken diğerlerinde yaşları  
birbirine yakın gruplar (örneğin bütün  
dört yaşındaki çocuklar bir grupta olacak 
şekilde) oluşturulur. 

Engelli veya özel destek ihtiyacı olan çocuk
lar 14–16 çocuktan oluşan ek gruplara 
yerleştirilebilir ya da iyileştirici pedagoji 
uygulanan, 8–11 çocuktan oluşan grupları 
ziyaret edebilirler. Rheine’de bu bakım şekli 
DreikönigsKindergarten tarafından sunul
maktadır. 

Ayrıca Kita’da uzman personele çoğu kez 
öğrenci stajı, gönüllü staj veya bir meslek 
eğitimi kapsamında zorunlu staj yapan 
stajyerler de destek olur. 

Pek çok kurumda kapıcılar ve ev ekonomisi 
elemanları da ekiple birlikte çalışmaktadır. 

Bakım saatleri

KiBiz yasasına göre Kita’larda bakım için 
(Stundenbuchungen olarak bilinen) belli 
saat rezervasyonları bulunmaktadır. 

Anne baba olarak çocuğunuzun Kita’da

• haftada 25 saat
• haftada 35 saat veya
• haftada 45 saat

bakılmasına siz karar verirsiniz. 

Saat rezervasyonları bakım sözleşmesinde 
belirlenir. İlke olarak bütün bakım yılı için 
geçerli kalırlar. 

Bunun ötesinde, bakım saatleri için belli 
“çekirdek saatler” vardır, çünkü çocuğunu
zun güvenilir saatlerde ve düzenli olarak 
Kita’ya gelmesi önemlidir. 

“Gönlünüzde yatan Kita’nın” hangi bakım 
zamanlarının sunulduğuna dair kesin 
düzenlemeleri STEP’te (18. sayfaya bakınız) 
bulabilirsiniz.

Çalışma ve kapanma zamanları

Bir Kita yılı daima 01 Ağustosta başlar  
ve 31 Temmuzda sona erer. Çocuğunuz  
Kita’nın ne zaman tatil olacağına bağlı  
olarak Ağustos ortasında ya da belki  
daha Temmuz ortasında tatile çıkar.

Rheine’deki Kita’lar 
çalışma saatlerini 

anne babaların 
ortalama ihti
yaçlarına göre 
ebeveyn temsil
ciliği ile birlikte 

kararlaştırırlar. Bu 
nedenle, bu saatler 
yıldan yıla biraz 

değişiklik gösterebilir. Kita’ların kesin çalışma 
saatlerini STEP´den bulabilirsiniz.

Birçok Kita ayrıca okul tatillerinde belli  
haf talarda kapalıdır. “Gönlünüzde yatan 
Kita’nın” hangi günlerde kapalı olduğunu 
STEP´den öğrenebilirsiniz. İlgili Kita’nın hangi 
günlerde kapalı olacağına dair kesin bilgi 
genellikle anne babalara zamanında verilir. 

Bir bakım yılı için bağlayıcı olarak 25, 

35 veya 45 saatlik saat rezervasyon-

larından birini seçmeniz zorunludur. 

Kita çalışanları

Her Kita mutlaka bir kurum yöneticisi 
tarafından yönetilir. Bazı destekleyicilerde 
ayrıca birkaç kurumu birlikte yöneten ortak 
yönetimler veya bölüm idareleri bulunmak
tadır. 

Çocuklara bakıcılar, sosyal pedagoglar, 
iyileştirici pedagoglar, iyileştirici eğitim bakı
cıları vs. gibi uzman personel bakar. Bazen 
logopedist, ergoterapist, motor aktivite 
terapisti veya fizyoterapist gibi uzmanlar 
da günde birkaç saatliğine Kita’da görev 
yapabilirler. 

Grup şekli I
İki ilâ altı yaş arası çocuklara  
yaklaşık 20 çocuktan oluşan  

gruplarda bakım hizmeti verilir. Grup şekli III
Üç ilâ altı yaş arası çocuklara 
yaklaşık 25 çocuktan oluşan  

gruplarda bakım hizmeti verilir. 

Grup şekli II
Üç yaş altı çocuklara (U3)  

yaklaşık 10 çocuktan oluşan  
“Beşik gruplarında” bakım  

hizmeti verilir.

12

6

39
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Beslenme

Çocuğunuz Kita’da ne kadar  
kaldığına bağlı olarak orada  
kahvaltı yapabilir ve öğle  
yemeği yiyebilir. 

Bazı Kita’larda çocuklar kah
valtılarını yanlarında getirirler, 
diğerlerinde küçük bir ücret 
karşılığında “kahvaltı  
servisi” yapılır.

Öğle yemeği de ücrete 
tabi olup çeşitli hizmet  
kuruluşları tarafından Kita’ya getirilir ya da 
orada hazırlanır. 

Pedagojik konseptler

Eğitim, öğretim ve bakım işlevleri Kita’ların 
temel tutumlarını ve izlenecek yolu belirle
yen bir pedagojik konsept hazırlamasını 
gerekli kılmaktadır. Burada çeşitli yak
laşımlar olup bunlardan ikisi örnek olarak 
açıklanacaktır. 

Bazı Kita’lar durum yönelimli yaklaşıma 
göre çalışır. Yani çocuk yaşam öyküsü ve 
yaşam koşullarıyla merkez konumundadır. 
Burada çocuğa deneyimlerini ve yaşantı
larını işlerken eşlik edilmesi ve destek 
olunması çok önemlidir. Çocuklar geçmişte 
olanları anlayarak ve kavrayarak gelecek için 
sosyal ve duygusal yetkinlikler geliştirirler. 

Diğerleri Reggio pedagojisine göre çalışır. 
Burada, çocuğun kendi gelişiminin, bilgiler
inin ve yeteneklerinin mimarı olduğundan ve 
çoşkuyla yaklaştığı ya da çok hoşuna giden 
şeyleri çok iyi öğrendiğinden hareket edilir. 

Birçok Kita’nın çalışmalarında çocukların 
hareketliliğinin özel olarak desteklenmesi ya 
da doğayla ve hayvanlarla yakın ilişki içeri
sinde yetiştirilmesi gibi özel ağırlık noktaları 
bulunmaktadır. Diğerleri çocukların farklı eği
tim alanlarını kapsayan belli projelerle çalışır. 

Bazı Kita’lar bu ağırlıklı konularda özel olarak 
uzmanlaşmış ve örneğin Küçük Kaşiflerin 
Evi, Dil Kita’sı, Hareket ve Beslenme Kita’sı 
gibi ünvanlar içeren sertifikalar almıştır.

Alıştırma aşaması 

Alıştırma aşaması ile çocuğunuzun Kita’da 
geçirdiği ilk süre kastedilir. Çocuğunuz 
kaç yaşında olursa olsun, yeni bir Kita’da 
yabancı insanlarla geçireceği ilk günler çok 
ilginç ve heyecan verici bir süreç olacaktır. 

Çocuğunuzun zamanla Kita’ya iyi  
alışması ve uzman personel ile iyi bir 
ilişki kurması için iyi bir başlangıç  
son derece önemlidir. 

Bu, anne baba olarak sizden kopmasını ve 
ayrılmasını ve “yeni” bağlanma figürüne 
güven oluşturmasını gerektirir. Bu süreç 
çocuk tarafından yönetilir, süresi çocuğa 
göre değişir. 

Anne baba olarak çocuğunuza alıştır
ma aşamasında eşlik etmeniz ve ona 
zaman ayırmanız önemlidir. Örneğin 
yeniden çalışmaya başlama durumu 
söz konusuysa, işe başlama tarihiniz 
alıştırma aşamasına göre ayarlanmalı 
ve çocuğunuzun Kita’ya başladığı 
günden epey sonra olmalıdır. 

Ayrıca, alıştırma aşamasının hemen 
01 Ağustosta ya da tatilden sonraki 
ilk Kita gününde başlamayacağını, 
“yeni” çocukların sırayla alıştırmaya 
alınacağını da dikkate almalısınız. 

Lütfen Kita’nız ile görüşerek alıştırma 
sürecinin akışı hakkında bilgi edinin ve 
kendinize çocuğunuzla birlikte Kita’ya 
gitmek için yeterli zaman (en az iki 
hafta) ayırın. Ondan sonra da kademeli 
olarak “çağrılmaya hazır” konuma geçin. 

Çocuğunuzun ve sizin yuva döneminden  
sorunsuzca keyif alması ve yararlanması 

için iyi bir başlangıç son 
derece önemlidir.

Çocuğunuzun alışma 
sürecinde kendinize 

yeterince zaman ayırın!
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Anne baba olarak Kita için çok önemli 
muhatap kişilersiniz. Çocuğunuzu en iyi 
tanıyan, onun en çok hangi oyunları ve 
yemekleri sevdiğini ve o zamana kadar 
neler öğrendiğini ve neler denediğini bilen 
kişilersiniz. 

Bu yüzden Kita’lar sizinle bir “eğitim ortak 
lığı” oluşturmak isterler. Bunun amacı anne 
baba olarak sizin yerinizi almak değil, aileyi 
tamamlayıcı bir bakım sunmaktır. 

Bunun için her fırsatta, örneğin 
çocuğunuzu getirir ya da götürürken, 
kararlaştırılan ebeveyn görüşmelerinde, 
ebeveyn akşamlarında ve eğlence ve  
etkinliklerde Kita sizinle diyalog arar. 

Birçok Kita bahçe düzenlemesi, küçük 
tadilat çalışmaları gibi işlerde bilfiil çalışarak 
ya da etkinlikler için yiyecek hazırlayarak 
katkıda bulunulmasını sevinçle karşılar. 

Ebeveyn girişimleri tarafından işletilen 
Kita’larda bakım sözleşmesini imzalayanlar 
aynı zamanda destekleyici derneğin de 
üyesi olurlar. 

Anne babalar ile işbirliği İçselleme (inklüzyon) 

Engelli çocukların Kita’larda içsellenmesi  
(inklüzyonu) Rheine’de yıllardır uygulanan  
bir yöntemdir. Hemen hemen tüm  
Kita´larda engelli ve engelsiz 
çocuklara bir arada bakılmaktadır.
Bunun ötesinde, Rheine’de engelli 
ve engelsiz çocukların ek olarak 
oluşturulan veya iyileştirme peda
gojisi uygulanan gruplarda bakıldığı 
bir kurum da bulunmaktadır. 

Zihinsel veya bedensel engelli 
çocukların yanı sıra örneğin 
dil konusunda ya da sosyal ve 
duygusal gelişimlerinde desteğe 
ihtiyacı olan çocuklar bulun
maktadır. “Destek ihtiyacı” olan 
çocuklar diğer çocuklarla bir
likte bir Kita’da bakılır ve yoğun 
biçimde desteklenir. 

Bazen anne baba olarak çocuğunuz daha 
Kita’ya gitmeden onun “özel” ihtiyaçları 
oldu ğunu fark edersiniz, bazen de bu 
Kita’da diğer çocuklarla oynarken ortaya 
çıkar. Bu durumda uzman Kita çalışanları ile 
diyalog kurarak onlarla birlikte çocuğunuz 
için nelerin yararlı olabileceğini ve ona nasıl 
destek olabileceğinizi düşünmelisiniz.  
Ebeveyn görüşmelerinde konuşulanlar 
elbette gizli tutulmaktadır.

Eğer Kita’da veya iyileştirme pedagojisi 
uygulayan bir çocuk yuvasında içselleme 
konusuyla ilgili sorularınız olursa, ya da 

engelli çocuğunuzun bakımıyla ilgili somut 
endişeleriniz veya arzularınız bulunuyorsa, 
ya da ilkokula geçişle ilgili danışma almayı 
arzu ediyorsanız, Rheine Belediyesi’nin 
Kita’lar için uzman danışma hizmeti 
(Fachberatung für Kindertageseinrichtungen) 
bölümünden Bayan Winnemöller başvura-
bilirsiniz. Bayan Winnemöller anne babalara 
çocuklarının gittiği kurumdan bağımsız olar
ak danışma hizmeti sunmaktadır. İletişim 
bilgilerini Sayfa 18’de bulabilirsiniz.

İçinizden gelen sese  

kulak verin ve uzmanlarla 

diyaloğu arayın!
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Çocuğunuzun Kita’da bakımı için belli bir aylık ücret ödemeniz gerekmektedir. Ücret miktarı 
çocuğun velayetine sahip kişilerin (anne babanın) gelirine göre belirlenir. 

2022/2023 Kita dönemi için geçerli olan aşağıdaki tablo bu konuda bir ön fikir verecektir.

Aile aidatları 

Kita yılı 01 Ağustosta başladığından bu tarih
te Kita henüz tatilde olsa ya da çocuğunuz 
henüz alıştırma aşamasına başlamamış 
olsa dahi aidat ödenmesi zorunludur. 

Daha fazla bilgi için İnternet’te Rheine  
Belediyesi’nin anasayfasına bakınız. 

Arama motorunuza „KindergartenEltern
beiträge“ kavramını giriniz. 

Hangi tarihten itibaren aidat ödemeniz 
gerektiğini ve aidatın miktarını Jugendamt 
(gençlik dairesi) çalışanları size bildirece
klerdir (18. sayfaya bakınız).

Aile merkezi olarak sertifikalandırılmış Kita’
lara aile merkezi (Familienzentrum) denir. 

Aile merkezleri Kita görevlerine ek olarak 
ailelere danışma ve destek hizmetleri sunar. 

Bu hizmetlerden, ev yakınında ve düşük 
eşikli olmak üzere, Kita’nın çevresinde otu
ran tüm aileler yararlanabilir. 

Sunulan hizmetler aile eğitimi, eğitim 
paydaşlığı, gündüz çocuk bakımı ve aile ile 
iş yaşamının bağdaştırılması gibi konularla 
ilgilidir. 

Aile merkezleri Rheine’de bulunan birçok 
kurumla, örneğin okullarla, aile eğitim 
merkezleriyle (Familienbildungsstätten), 
danışma merkezleriyle ve diğer Kita’larla 
işbirliği yapmaktadır. 

Rheine’de aile merkezi sertifikası olan 19 Kita 
bulunmaktadır. Bunlardan yedisi diğer aile 
merkezleriyle birlik şeklinde çalışmaktadır. 

Aile merkezleri iki yılda bir büyük bir ortak 
eğlence düzenlerler. Burada anne baba  
olarak sizi de aralarında görmekten  
mutluluk duyacaklardır. 

Kita’dan okula geçiş

Kita’dan ilkokula geçiş her çocuk için heye
can verici ve genellikle sevinçle beklenen bir 
olaydır. 

Geçişin mümkün olan en iyi şekilde başarıl
ması için Kita’lar ve ilkokullar yardımlaşma 
kapsamında sıkı bir işbirliği yaparlar. 

Okul başvuruları her zaman çocuğun oku-
la başladığı tarihten bir önceki yılın Kasım 
ayında yapılır.  

Kita’lar ve ilkokullar bununla ilgili bilgi
lendirme etkinlikleri düzenleyerek anne 
babaları zamanında bilgilendirirler. 

Artık çocukların oturdukları yöredeki 
ilkokula gitme mecburiyeti kaldırıldığından, 
istediğiniz ilkokulu seçebilirsiniz. 

Yıllık gelir 25 saat 35 saat 45 saat

30.000 €’ya kadar 0,00 € 0,00 € 0,00 €

36.000 €’ya kadar 57,50 € 63,91 € 99,65 €

48.000 €’ya kadar 94,52 € 104,77 € 163,56 €

60.000 €’ya kadar 149,60 € 166,12 € 250,52 €

72.000 €’ya kadar 196,84 € 217,34 € 332,37 €

84.000 €’ya kadar 242,83 € 267,18 € 417,93 €

96.000 €’ya kadar 279,97 € 306,74 € 458,90 €

96.000 € üzeri 317,14 € 349,04 € 494,19 €

Aile merkezleri 
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kayıt aşamasına dair bilgiler

Çocuğunuz Kita´ya alış
ma aşamasına başlar.

Kasım ortası

Aralık-Ocak arası

• Kayıtlar için son tarih. Çocuğunuzu bu 
zamana kadar STEP aracılığıyla kaydet
tirmiş olmalısınız.

• En fazla beş gündüz bakım merkezine 
veya gündüz bakım merkezine kayıt ola
bilirsiniz. Ancak STEP’teki uygulamaları 
öncelik sırasına göre sıralamanız gerekir.

• STEP üzerinden eposta ile kaydınızın 
otomatik olarak onayını alacaksınız.

• Çevrimiçi kayıt, yüz yüze bir toplantının 
yerini almak için tasarlanmamıştır. Lütfen 
“Açık Günler”i kullanın veya KItaýa bir göz 
atmak veya orada kendinizi tanıtmak için 
ayrı bir randevu alın.

Birden fazla kayıt kontrol edilecek
tir. Jugendamt (Gençlik dairesi) ve 
Kita´larçocukların kabulünü planlar.

Ağustos ayından itibaren

Şubat ayının başında,  
Kita için onaylar veya 
retler gönderilecektir.

Şubat
Eylül ayının sonu

• Eylül ayının sonunda, çocukları henüz 
kreşe gitmeyen tüm ebeveynler, 
Jugendamtdan (gençlik dairesinden) 
bir bilgi mektubu alacaklardır.

• Kabul yılının 31 Ekim’inden sonra 
henüz iki yaşında olmayan en küçük 
çocuklar, iki yaşından küçük çocuk
lar için yerleri olan özel Kita´lara 
ihtiyaç duyarlar.

Ret cevabı

Onaylama

Kitaýa giden yol 

Yıl içerisinde yapılan kayıtlar 
STEP’e istediğiniz zaman kayıt olabilirsiniz. Ancak, bu normal kayıt aşamasının dışında 
kayıt yaptırırsanız, “kısa sürede” bir Kita bulmak genellikle zordur. Başka sorularınız varsa, 
lütfen STEP yardım hattıyla iletişime geçiniz (18. sayfaya bakınız).

1 Ağustos’ta bir kreş için kayıt 
aşaması her zaman bir önceki  
yılın sonbaharında gerçekleşir.

Eylül’den Kasım ortasına kadar

• Bu süre zarfında tüm Kita´larda 
açık günler düzenlenmektedir.

• Ayrıca STEP’te gündüz bakım 
merkezleri ve gündüz bakım 
merkezleri hakkında daha fazla 
bilgi bulabilirsiniz.

Önümüzdeki birkaç ay içinde, 
Kita´lar sizinle çocuk bakım 
sözleşmesi imzalayacaktır.

Mart ayından itibaren

Kasım ayı

Açık  
kapı günü

Çocuk a

Çocuk a
Çocuk b

Çocuk b
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Muhatap kişiler

STEP Steinfurt 
Ebeveyn portalı  

QR-Kodu

Kita sayısının ve çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle “doğru Kita’yı” seçmekte  
zorlanabilirsiniz. Bu nedenle Kita ararken bazı soruları sormak yararlı olur.

Çocuğum için doğru Kita hangisi?

• Çocuğum hangi Kita’da kendini mutlu hissedecektir?

• Hangi Kita’da boş yer var?

• Kita yeri bana ne zaman lazım olacak?

• Çocuğum Kita’ya başladığında kaç yaşında olacak?  
Eğer çocuğum başladığı yılın 31 Ekim tarihine kadar iki  
yaşını doldurmamışsa, U2 çocuklara bakım sunan bir  
Kita’ya ihtiyacım olacak. 

• Çocuğumun günde kaç saat bakıma ihtiyacı var?

• Kita ile iş hayatı nasıl bağdaştırılacak?  
 İşyerine dönme – Alıştırma dönemi karşıtlığı 
 İş saatleri – Bakım saatleri karşıtlığı 
 İşe devamsızlık süreleri – Çocuğun hastalığı karşıtlığı

• Benim için özel önem taşıyan pedagojik konular var mı?

• Hangi Kita’lara kolay erişebilirim (örn. otobüsle,  
işe giderken, diğer kardeşi okula götürürken)?

Lütfen Rheine’deki değişik Kita’lar hakkında bilgi edininiz. 
Arzularınızın mümkün olduğu kadar en fazlasını karşılayan bir Kita bulmaya çalışın,  
hangi Kita’nın çocuğunuz ve sizin için en iyisi olduğuna karar verirken içinizden gelen 
sese kulak verin. 

Rheine’deki Kita’lar (Kitas in Rheine)  

ile ilgili genel konular:

Stadt Rheine, Jugendamt  
Frau Käschner 
T 05971 939  501

Stadt Rheine, Jugendamt  
Frau Thünte 
T 05971 939  247

Aile aidatları (Elternbeiträg  e)

Veli katkı paylarının çalışanlarına  
aşağıdaki iletişim bilgilerinden  
ulaşılabilir.

Stadt Rheine, Jugendamt 
T 05971 939  508 
T 05971 939  509 
T 05971 939  519 
T 05971 939  965 
T 05971 939  577 
veya 
kindergarten@rheine.de

Kita’da içselleme

Stadt Rheine, Jugendamt 
Frau Winnemöller 
T 05971 939  241

STEP

STEP ile ilgili herhangi bir sorunuz  
veya desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen  
bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 
 
T 05971 939 999 
step@rheine.de

Rheine’deki Kita’lar (Kitas in Rheine)

Kita´ların iletişim bilgilerini  
STEP’te bulabilirsiniz. 
https://step.kreis-steinfurt.de/de/



Çocuğunuzla birlikte Kita 

döneminin keyfini çıkarın!

Yayınlayan 
Stadt Rheine, Jugendamt 
Klosterstraße 14 
48431 Rheine 
T 05971 939  0

Bilgi güncelliği 
Mayıs 2022 (5. baskı)

Tasarım ve illüstrasyon 
Pascale Gatto, www.pascalegatto.de

Çeviri 
acj Sprachlos GmbH, www.sprachlosms.de

Resimler 
istockphoto.com: kali9, Lordn, monkey
businessimages, BraunS, Andrey_Kuzmin, 
Imgorthand, portishead1, Sasiistock, FamVeld 

Bu broşür kalite diyaloğu çerçeve 
sinde, Rheine şehrindeki tüm 
çocuk bakım kurumları ve Jugend
amt Ebeveyn Danışma Kurulu ile 
işbirliği içerisinde geliştirilmiştir.

Türkisch


