
 

کندمرحله کار می 3مهد کودک دورتموند در  پورتال  

  

 .پورتال مهد کودک دورتموند هر لحظه و کامال راحت از طريق کامپيوتر، تلفن هوشمند يا تبلت قابل استفاده است

 کنيد! شروع

 جستجوی مهد کودک .1

 

 .های مناسب را در نزديکی خود پيدا کنيدکليک کنيد تا مهد کودک» جستجوی مهد کودک«در صفحه اصلی روی دگمه 

 .شود. لطفا معيارهای جستجوی خود را وارد کنيدجستجو باز می قسمتيک 

 

www.kita-portal.dortmund.de 
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 های موجود را پر کنيد.در پايين سمت راست صفحه، الزم نيست همه قسمت» جستجو«برای آغاز جستجو از طريق دگمه 

 .تر خواهند بودبيشتری را در کادر جستجو وارد کنيد، به همان اندازه نتايج جستجو دقيق معلوماتهر چه  توجه:

  

 .شوندنشان داده می» مورد x«مراکزی که با جستجوی شما متناسب هستند، در فهرستی با نام 

 .شما هستند برایدانيد که کدام مراکز آموزشی در دورتموند اکنون می

 نويسیورود يا نام .2

نويسی کنيد. هنگامی که به صفحه در باال سمت چپ کليد کنيد تا در پورتال مهد کودک دورتموند نام» صفحه اصلی«دگمه روی 
کليک کنيد. برای رزرو يک موقعيت برای فرزند/فرزندانتان در يک يا چند مرکز آموزشی » ورود«اصلی بازگشتيد، روی دگمه 

 :بينيدی ضروری است. پس از آن شکل زير را مینويسيا مراکز نگهداری روزانه کودکان، نام
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 .يداستفاده کن» ايجاد حساب کاربری جديد«ايد، از دگمه نويسی انجام ندادهاگر تاکنون در برنامه پورتال مهد کودک دورتموند نام

 .دنويسی را با دقت پر کنيد و با مقررات حفاظت از معلومات موافقت کنيلطفا معلومات الزم برای نام

 

  .شودنويسی شما از سوی کامپيوتر (بوت) هدايت نمیرا پر کنيد تا تاييد کنيد که نام» کپچا«در پايين صفحه، قسمت 

 :شوددر پايين سمت چپ کليک کنيد. پس از آن شکل زير ظاهر می» نويسینام«برای پايان، روی قسمت 
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خود را باز کنيد تا ايميل تاييد را که از سوی پورتال مهد کودک دورتموند به شما فرستاده شده است باز کنيد.  لطفا اکنون ايميل
 شود:لطفا راهنمايی ايميل تاييد را دنبال کنيد و روی لينک تاييد موجود در آن کليک کنيد. پس از آن شکل زير ظاهر می

 

 8ی خود در پورتال مهد کودک دورتموند تعيين کنيد. اين رمز حداقل بايد لطفا اکنون يک رمز را برای حساب کاربری شخص
 (!§$()=?+_;:).کاراکتر داشته باشد و کاراکترهای زير را شامل شود: حروف بزرگ، حروف کوچک و کاراکترهای خاص 

 کليد کنيد تا شکل زير ظاهر شود:» ذخيره«روی  

  

نويسی شما در پورتال مهد کودک دورتموند پايان يافته است. روی ترتيب، نامرمز شخصی شما با موفقيت ذخيره شد. به اين 
 کليک کنيد تا شکل زير ظاهر شود:» تاييد«قسمت 
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ا يک توانيد بلطفا راهنمای صفحه باال را دنبال کنيد. پس از آن بايد درستی معلومات تماس خود را کنترل کنيد. اين کار را می
 در باال سمت چپ کنار صفحه انجام دهيد.» تماس معلومات«کليک روی دگمه 

 نويسی فرزند(ان)نام .3

نويسی فرزند يا فرزندان شما ممکن است. برای اين ايد. اکنون نامشما قبال يک حساب کاربری با معلومات تماس خود ايجاد کرده
 .در وسط لبه بااليی صفحه کليک کنيد» نويسی فرزند(ان)نام«منظور روی قسمت 

 

در پايين سمت » ذخيره کردن مشخصات«شود. لطفا معلومات ضروری را وارد کنيد و روی دگمه نويسی زير باز مینام فرم
  .راست کليک کنيد
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ايد ببينيد. اگر بخواهيد مجموعه معلومات را ويرايش کنيد، روی عالمت توانيد خالصه مشخصاتی را که قبال وارد کردهدر شکل زير می
خواهيد مجموعه معلومات خود را تکميل کنيد يا تغيير دهيد، تان درست هستند و نمی(مداد) کليک کنيد. اگر مشخصات» ويرايش«زير 

 (پايين چپ) کليک کنيد.» مرکز آموزش جديد/مرکز نگهداری روزانه جديد را اضافه کنيد«روی قسمت 

 

  شود:صفحه زير ظاهر می

  

لطفا از فهرست مراکز آموزشی ممکن، آنهايی را که مورد نظر شما هستند انتخاب کنيد. برای اين منظور در کنار مرکز آموزشی مربوطه 
 .بگذاريديک عالمت تيک 

يک کنيد. کل» انتخاب جديد را اضافه کنيد«های چندگانه (تا شش مرکز نگهداری روزانه کودکان) نيز ممکن است.  سپس روی البته انتخاب
 شود:به عنوان تاييد، شکل زير ظاهر می

 

Übersicht aller Kindertageseinrichtungen der Stadt 
Dortmund 

EhrMjng t Tr^ran

Einrichtung(en)/Kindertagespflege hinzufügen 

Bitte markieren Sie in der linken Spalte Ihre Wunscheinrichtung{enJ. Sie können Ihr Kind in bis zu sechs Kindergärten 
Ihrer Wahl und der Kindertagespflege an melden. 
Weitere Informationen zu einer Einrichtung erhalten Sie mit Klick auf das Symbol C?. 
Mit Neue Auswahl hinzufügen werden die markierten Einrichtungen in den weiteren Anmeldeprozess übernommen. 

P Einrichtungen 
suchen 
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 شود.کليک کنيد. شکل زير برای شما نشان داده می» تاييد«برای ادامه، لطفا روی 

  

در زير نيمه پايين صفحه کليک کنيد تا مشخصات مربوط به آغاز پذيرش مورد نظر و » لطفا وارد کنيد«لطفا روی نوشته قرمز رنگ 
مورد نظر را وارد کنيد.  لطفا اين کار را برای هر کدام از مراکز آموزشی انتخاب شده به صورت جداگانه تکرار کنيد. ساعت مراقبت 

 شود:شکل زير ظاهر می
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  .کليک کنيد» مشخصات را ذخيره کنيد«لطفا مشخصات خواسته شده را وارد کنيد و سپس روی 

توانيد تا شش مرکز مراقبت روزانه کودکان را انتخاب ، می»نويسی کنيدفرزند من را برای مراقبت روزانه کودکان نام«با انتخاب قسمت 
  کنيد.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

در زير نيمه پايين صفحه کليک کنيد تا مشخصات مربوط به آغاز پذيرش مورد نظر و » لطفا وارد کنيد«لطفا روی نوشته قرمز رنگ 
  عت مراقبت مورد نظر را وارد کنيد.سا
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توانيد وارد رويد که در آنجا مشخصات مربوط به تاريخ پذيرش مورد نظر و ساعات مراقبت مورد نظر در هفته را میای میبه صفحه
 تخاب کنيد.، تا شش مرکز مراقبت روزانه کودکان را ان»مراکز مورد ترجيح«توانيد در اينجا از طريق کنيد. همچنين، می

  

 لطفا معلومات وارد شده خود را ذخيره کنيد.

:اکنون به صفحه خالصه زير دسترسی داريد



 

 

حويل کنترل و ت«نويسی خود، روی باشد. برای تحويل نهايی نام» تحويل نشده«(های) شما در اين مرحله بايد در حالت نويسیوضعيت نام
 کليک کنيد.» نويسینهايی معلومات نام

Anmeldung Kind(er) 

individuell pro Einrichtung angegeben 
werden 
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کليک کنيد تا مشخصات خود را تصحيح کنيد.  » بازگشت«ز، روی دگمه لطفا مشخصات خود را با دقت کنترل کنيد. در صورت نيا
» ويسینانجام نام«يک عالمت تيک، با مقررات حفاظت معلومات موافقت کنيد و روی  گذاشتننويسی خود، لطفا با برای پايان دادن به نام

 کليک کنيد.
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 وده است:آميز بتان موفقيتنويسیاگر صفحه زير برايتان ظاهر شود، نام

  

تغيير کرده باشد. لطفا به راهنمايی روی صفحه درباره مراحل بعدی » تحويل شده«نويسی شما اکنون بايد به حالت وضعيت نام
 توجه کنيد:

 

های مراقبت، از طريق مرکز هماهنگی اداره جوانان يا به صورت حضوری در محل يکی از تحويل درخواست بديهی است که امکان
 مراکز نگهداری روزانه کودکان يا از طريق سازمان متولی نگهداری روزانه کودکان ممکن است.


