Bi vî rengî KiTa-Portal Dortmund di 3 gavan de dixebite

www.kita-portal.dortmund.de
KiTa-Portal Dortmund dikare di her kêliyê de ji komputer, smartphone an tabletê we bi hêsanî were
xebitandin.

Gelek xirab!
1. Gav: Li navendek lênihêrînê bigerin

Li ser bişkoja "KiTa bibînin" li ser rûpela destpêkê bitikînin da ku KiTasên guncan li devera
xwe bibînin.
Maskek lêgerînê vedike. Ji kerema xwe pîvanên lêgerîna xwe binivîsin.

-2Hûn ne mecbûr in ku hemî qadên hatine peyda kirin ji bo destpêkirina lêgerînê bi karanîna
bişkoja "Lêgerîn" a li binê rastê ya rûpelê dagirin. Nîşe: Zêdetir agahdariya ku hûn di maska
lêgerînê de têkevin, dê encamên lêgerînê rasttir bin.

Saziyên ku bi lêgerîna we re têkildar in di navnîşek "x lêdan" de têne destnîşan kirin.
Naha hûn dizanin kîjan tesîsên li Dortmund ji bo we maqûl in.

2. Gav: Têketin an qeydkirin
Li ser bişkoja "Mal" a li jorê çepê bikirtînin da ku hûn li portala KiTa Dortmund qeyd bibin.
Gava ku hûn vegeriyan rûpela destpêkê, li ser bişkojka "Têketin" bikirtînin. Qeydkirin ji bo
ku hûn zarok / zarokên xwe bi yek an çend tesîsan an bi peydakirên lênêrîna rojane ya
zarokan re tomar bikin girîng e. Dûv re hûn ê nêrîna jêrîn bistînin:

-3Heke hûn hîna di bernameya KiTa-Portal Dortmund de qeyd nekirine bişkoja "Hesabek
bikarhênerek nû biafirînin" bikar bînin.
Ji kerema xwe daneyên ku ji bo qeydkirinê hewce ne bi baldarî dagirin û bi bendên
parastina daneyê razî bibin.

Di binê rûpelê de, qada "Captcha" dagirin da ku bicîh bikin ku qeydkirina we ne têketinek komputer
(bot) e.
Di dawiyê de, pêl bişkoka "Tomarbûnê" ya li binê çepê bikin. Dûv re hûn ê nêrîna jêrîn
bistînin:
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Ji kerema xwe bernameya e-nameya xwe vekin da ku e-nameya pejirandinê ya ku KiTaPortal Dortmund ji we re şandiye veke. Ji kerema xwe rêwerzên di e -nameya pejirandinê
de bişopînin û li ser zencîreya pejirandinê ya ku tê de heye bikirtînin. Dûv re hûn ê nêrîna
jêrîn bistînin:

Ji kerema xwe ji KiTa-Portal Dortmund re ji bo hesabê bikarhênerê xweya kesane şîfreyek
çêbikin. Pêdivî ye ku ev bi kêmî ve ji 8 tîpan pêk were û cûrbecûr celebên jêrîn pêk bîne: tîpên
mezin, tîpên piçûk û tîpên taybetî (! § $ () =? + _; :). Li ser "Save" bikirtînin û hûn ê dîmena jêrîn
bistînin:

Passwordîfreya weya kesane bi serkeftî hate tomarkirin. Tomarbûna we li KiTa-Portal
Dortmund naha qediya. Li ser qada "OK" bikirtînin û hûn ê dîmena jêrîn bistînin:
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Ji kerema xwe rêwerzên di xuyangiya alî-jorîn de bişopînin. Berî her tiştî, divê hûn kontrol
bikin ku hûrguliyên pêwendiya we rast in. Hûn dikarin viya bi tikandina bişkoja "Hûrguliyên
Têkiliyê" ya li jorê çepê yê rûpelê bikin.

3. Gav: Tomarkirina zarokê
We berê bi hûrguliyên pêwendiya xwe re hesabek bikarhêner çêkiriye. Naha gengaz e ku
hûn zarokê xwe an, ger hewce bike, çend zarokên xwe qeyd bikin. Ji bo vê yekê, li quncikê
"Qeydkirina zarok (an)" li nîvekê li serê serê rûpelê bikirtînin.

Forma qeydkirinê ya jêrîn vedibe. Ji kerema xwe agahdariya pêwîst bidin û li ser bişkoja
"Tomarkirina tomar" li binê rastê bikirtînin.
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-7Hûn dikarin kurteya agahdariya ku we daye di dîtina jêrîn de bibînin. Heke hûn dixwazin tomara
daneyê biguherînin, li ser sembola (pênûs) di binê "Guherandin" de bikirtînin. Ger hûrguliyên we
rast in û hûn naxwazin di tomara zarokê xwe de pêvek an guheztinek din bikin, li qadê "Zêdekirina
saziyek / a nû / lênêrîna rojane ya zarokan" bikirtînin (binê çepê).

Dîtina jêrîn tê gotin:

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.

Übersicht aller Kindertageseinrichtungen der Stadt
Dortmund
EhrMjng t

Tr^ran

P Einrichtungen
suchen

Ji kerema xwe ji navnîşa avahiyên gengaz ên ku ji bo we guncan in hilbijêrin. Ji bo vê yekê, saziya
guncan kontrol bikin.
Hilbijartinên pirjimar (heya şeş navendên lênêrîna rojane) bê guman gengaz in. Dûv re bikirtînin
"Hilbijartinek nû lê zêde bikin". Hûn ê wekî pejirandinê nerîna jêrîn bistînin:
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Ji kerema xwe "OK" bikirtînin ku berdewam bikin. Hûn ê nêrîna jêrîn bibînin.

Ji kerema xwe li nîvê jêrîn ê rûpelê li ser nîşana sor a "Ji kerema xwe qeyd bibin" bikirtînin da ku
agahdariya di derbarê destpêka pejirandinê û dema çavdêriya xwestî de binivîsin. Ji kerema xwe
vê yekê ji bo her saziyek bijartî bi serê xwe dubare bikin. Dîtina jêrîn xuya dike:
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Ji kerema xwe agahdariya pêwîst bidin û dûv re li ser "Tomarkirina têketinê" bikirtînin.
Bi hilbijartina qada "Zarokê min ji bo lênêrîna rojane tomar bikin", hûn dikarin şeş pêşkêşvanên
lênihêrîna zarokan jî hilbijêrin

Ji kerema xwe li nîvê jêrîn ê rûpelê li ser nîşana sor a "Ji kerema xwe qeyd bibin" bikirtînin da ku
agahdariya di derbarê destpêka pejirandinê û dema çavdêriya xwestî de binivîsin.
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Ev we dibe ser rûpela ku hûn dikarin hûrguliyên roja pejirandinê ya xwestî û demên lênêrîna xwestî
ji bo her roja hefteyê têkevin. Her weha hûn dikarin di binê "Pêşkêşkerê bijare" de heya şeş
pêşkêşvanên lênihêrîna zarokan hilbijêrin.

Ji kerema xwe hûrguliyên xwe hilînin.
Naha hûn gihîştine rûpela nihêrîna jêrîn:

Anmeldung Kind(er)

individuell pro Einrichtung angegeben
werden

Di vê nuqteyê de divê rewşa serlêdan (an) we "neyê şandin". Ji bo ku hûn di dawiyê de qeydkirina
xwe bişînin, li ser "Di dawiyê de daneyên qeydkirina xwe kontrol bikin û erê bikin" bikirtînin.
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Ji kerema xwe agahdariya xwe bi baldarî kontrol bikin. Ger we xeletiyên têketinê têkevin, li ser
"Vegere" bikirtînin ku hûrguliyên xwe rast bikin. Ji bo qedandina qeydkirinê, ji kerema xwe şert û
mercên parastina daneyê bi tikandina qutiyê bipejirînin û li ser "Qeydkirina temam" bitikînin.
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Dema ku hûn nerîna jêrîn dibînin têketina we serketî bû:

Divê nuha statûya qeydkirina we biguheziya "radestkirî".

Ji kerema xwe agahdariya li ser rûpelê binihêrin ka meriv çawa tevdigere:

- 14 Bê guman îmkana şandina daxwazên lênihêrînê bi navgîniya nivîsgeha hevrêziya nivîsgeha refahê
ya ciwanan an bi kesane ve li cîhê li navendek lênêrîna rojane an bi pêşkêşvanên lênêrîna rojane
re dimîne.

