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Înregistrați-vă ușor online!
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Aveţi nevoie pentru copilul dumneavoastră
de un loc într-o instituţie creșă de zi pentru
copii (Kita) sau de o persoană de îngrijire de
zi pentru copii?

Comunicați-ne nevoia dumneavoastră usor
folosind noul portal de servicii:
kita-portal.dortmund.de

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ:
• Înregistrare comodă online

• Din orice loc

• În orice moment

• Profiluri ale Kita

Dacă v-ați înregistrat deja la una sau mai 
multe instituții Kita sau la o instituție de în-
grijire de zi pentru copii nu este necesar să vă 
înregistrați suplimentar online.

PENTRU ÎNREGISTRAREA COPILULUI
DUMNEAVOASTRĂ PE
kita-portal.dortmund.de
AVEȚI NEVOIE DE:
• un acces la internet

• o adresă proprie de e-mail

ASTFEL FUNCȚIONEAZĂ:
• Vizitați  

kita-portal.dortmund.de 
 
 
 
 
 
 

• Creați un cont de utilizator.

• Adăugați datele dumneavoastră personale.

• Cu ajutorul hărții de ansamblu și 
a profilurilor Kita găsiți instituția 
(instituțiile) potrivită (potrivite) pentru 
dumneavoastră.

• Selectați până la șase instituții Kita și 
până la șase instituții de îngrijire de zi 
pentru copii.

• Finalizați procesul corespunzător 
instrucțiunilor din program.

Vă rugăm să verficați datele dumneavoastră
și periodic dacă sunt acutale.

CINE DECIDE CU PRIVIRE LA ALOCAREA 
LOCURILOR?
Instituția Kita și centrul de îngrijire de zi 
pentru copii decid mai departe privind  
primirea copiilor.

Confirmările locului pentru Kita au loc 
cel mai devreme în a 8-a săptămână 
calendaristică a fiecărui an pentru 
următorul an de grădiniță.

Confirmările locului pentru îngrijirea de zi 
pentru copii au loc pe parcursul întregului 
an.

DACĂ AVEȚI ÎNTREBĂRI VĂ POATE AJUTA
MAI DEPARTE BIROUL DE COORDONARE:
Tel. (0231) 50-1 36 66

kinderbetreuung@dortmund.de
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