KiTa-Portal Dortmund böyle çalışıyor – 3 adımda gündüz
bakımevi yerine
www.kita-portal.dortmund.de

KiTa-Portal Dortmund her zaman rahatça bilgisayar, akıllı telefon veya tablet bilgisayar üzerinden erişilebilir
durumda. Bir gündüz bakımevinde veya Dortmund belediyesi gençlik dairesinin koordinasyon noktasında
şahsen başvuru yapma imkanı elbette mevcuttur. Çocuk gündüz bakımında çocuk bakımı için danışmanlık
görüşmeleri ve rezervasyonlar, münferit kurumlar üzerinden gerçekleşmeye devam etmektedir.

Haydi başlasın!
1. Adım: Kita ara

Yakınınızda uygun gündüz bakımevlerini bulmak için anasayfada "KiTa Suchen" (KiTa ara) butonuna
basınız. Bir arama ekranı açılır. Lütfen beyaz alanları doldurunuz.

-2Aramayı sayfanın sağ altındaki "Ara" butonu üzerinden başlatmak için öngörülen tüm alanları
doldurmak zorunda değilsiniz. Not: Arama ekranında ne kadar çok bilgi girerseniz arama sonuçları o
kadar uygun olur.

Aramanıza uygun olan kurumlar bir liste içinde "x sonuç" altında listelenir.
Şimdi Dortmund'da hangi kurumların / gündüz bakımevlerinin sizin için ilgili olduğunu biliyorsunuz.

2. Adım: Giriş veya kayıt
KiTa-Portal Dortmund bünyesinde kayıt yaptırmak için "Anasayfa" butonuna tıklayınız. Anasayfaya
geri döndüğünüzde "Giriş" butonuna tıklayınız. Çocuğunuz için bir ya da birden çok kurumda
rezervasyon yaptırmak için kayıt olmak zorunludur. Akabinde şu ekran belirir:

Şimdiye kadar KiTa-Portal Dortmund programında kayıt yaptırmadıysanız "Yeni kullanıcı hesabı
oluştur" butonunu kullanınız.
Lütfen takip eden arama ekranını itinayla doldurunuz ve veri gizliliği hükümlerini kabul ediniz.
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Sayfanın alt kısmında, kaydınızın bilgisayar kontrollü bir giriş (bot) olmadığından emin olmak için
"Captcha" alanını doldurunuz.
Son olarak sol alttaki "Kaydol" alanına tıklayınız. Akabinde şu ekran belirir:
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Lütfen kayıt işleminize paralel olarak, KiTa-Portal Dortmund tarafından gönderilen onay mesajını
açmak için e-posta programınızı açınız. Onay mesajındaki talimatları takip ediniz ve içinde yer alan
Onay linkine tıklayınız. Akabinde şu ekran belirir:

Şimdi lütfen KiTa-Portal Dortmund bünyesindeki kişisel kullanıcı hesabınız için bir şifre oluşturunuz.
Bu şifre en az 8 karakterden oluşmalı ve aşağıdaki karakter tiplerini içermelidir: Büyük harfler, küçük
harfler ve özel karakterler (!§$()=?+_;:).
"Kaydet" üzerine tıkladığınızda şu ekran belirir:

Kişisel şifreniz veriler başarıyla kaydedildi. KiTa-Portal Dortmund kaydınız böylece tamamlanmış
olur. "OK" alanına tıkladığınızda şu ekran belirir:
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Lütfen yukarıdaki ekranın talimatlarını takip ediniz. Öncelikle iletişim bilgilerinizin doğruluğunu
kontrol etmelisiniz. Bunu sayfanın sol üst kenarındaki "İletişim bilgileri" butonuna tıklayarak
yapabilirsiniz.

3. Adım: Çocuğun (çocukların) kaydı
İletişim bilgilerinizle bir kullanıcı hesabı oluşturdunuz. Şimdi çocuğunuzun veya çocuklarınızın kaydı
mümkün. Bunun için sayfanın üst kenarında ortada bulunan "Anmeldung Kind(er)" (Çocuğun
(çocukların) kaydı) alanına tıklayınız.

Aşağıdaki kayıt formu açılır. Lütfen gerekli bilgileri giriniz ve sağ alttaki "Girdileri kaydet" butonuna
basınız.
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-7Takip eden ekranda daha önce girdiğiniz bilgileri özet olarak görebilirsiniz. Veri kaydını düzenlemek
isterseniz "Düzenle" altındaki sembole (kalem) tıklayınız. Bilgileriniz doğru ve çocuğunuzun veri
kaydında başka ekleme ve değişiklik yapmak istemiyorsanız "Yeni kurum (kurumlar) / gündüz
bakımevi ekle" alanına (sol altta) tıklayınız.

Aşağıdaki ekran açılır:

Lütfen mümkün olan kurumların listesinden sizin için ilgili olanı seçiniz. Bunun için ilgili kuruma bir
onay işareti koyunuz.
Çoklu seçim elbette mümkündür. Son olarak "Yeni seçim ekle" üzerine tıklayınız. Onay olarak şu
ekran belirir:
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Devam etmek için "OK" üzerine basınız. Aşağıdaki ekranı görürsünüz.

İstenen kayıt başlangıcı ve istenen bakım süresine ilişkin bilgileri girmek için kırmızı işaretli "Lütfen
giriniz" yazısına tıklayınız. Lütfen bunu seçilen her bir kurum için tekrarlayınız. Aşağıdaki ekran
belirir:
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Lütfen talep edilen bilgileri giriniz ve akabinde "Girdiyi kaydet" üzerine tıklayınız. Şimdi aşağıdaki
genel bakış ekranına erişime sahip olursunuz:

Kayıtlarınızın durumu bu anda "sunulmamış" olmalıdır. Kaydınızı daha sonra sunmak için "Kayıt
verilerini son olarak kontrol et ve onayla" üzerine tıklayınız.
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Lütfen bilgilerinizi itinayla kontrol ediniz. Olası girdi hatalarında bilgileri düzeltmek için "Geri"
üzerine tıklayınız. Kaydı tamamlamak için veri gizliliği şartlarına onay işareti koyunuz ve "Kaydı
uygula" üzerine tıklayınız.
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Aşağıdaki ekran görüntülenirse kaydınız başarılı olmuş demektir:

Kayıtlarınızın durumu artık "sunuldu" olarak değişmiştir.
Lütfen bundan sonraki prosedür için sayfadaki notları dikkate alınız:

