Başvuru sistemine kayıt iÇin form Mannheim
şehri Çocuk bakımı merkezi (MeKi)
Lütfen formu okunaklı yazıyla ve kitap harfleriyle doldurunuz!
Doldurulan formu göndereceğiniz yer: Stadt Mannheim,
Servicestelle Eltern, Q5, 22, 68161 Mannheim.

Ön kayıt
hakkında
sorular?

Ebeveyn

Ad

Soyad

Sokak, numara

Posta kodu, Semt

Telefon (isteğe bağli)

> Evet işaretlediyseniz:
> Hayır işaretlediyseniz:

E posta (isteğe bağli)

Çocuğu tek başına büyüten ebeveyn misiniz?

Evet

Hayır

Çalışıyorum*

Evet

Hayır

Anne ve baba
Çalışmıyor*

Bir ebeveyn
Çalışıyor*

Anne ve baba
Çalışıyor*

8-15 saat/hafta:

İşinizin kapsamı nedir?*

16-27 saat/hafta:

(Ortak yetiştirme durumunda lütfen sadece düşük olan
Işin kapsamını belirtiniz.)

28 saat itibariyle/hafta:
Lütfen ilgili belgeleri ekleyiniz!

* Çalışan olarak sayılan kişiler: Çalışan veya iş arayan olarak kayıtlı olan, mesleki eğitim önleminde bulunan, okul eğitiminde veya yüksek okul
eğitiminde bulunan veya ikinci sosyal kanun kitabı bağlamında bir işe entegrasyon için yardımlar alan kişilerdir. Bu istihdam şekillerinden birisinin
söz konusu olması durumunda her iki kişi için ilgili kanıtlar ibraz edilmelidir. Bunun için ön baskımızı kullanabilirsiniz:
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/31447/arbeitsnachweis_meki_form.pdf.

Çocuk

Ad

Soyad

Doğum tarihi

Sokak, numara

Posta kodu, Semt

Erkek
Çocuk hâlihazırda bir bakımda ve başka bir yere mi geçecek? Evet

Bir kardeşi hâlihazırda bir bakımda mı veya bir bakımı
arıyor mu?

Evet

Kız
Hayır

Hayır

Evet ise mevcut kurum, sokak, ev numarası:

Evet ise lütfen kardeşin kurumunu sokağı ve ev
numarası ile birlikte belirtiniz:

Bitte nächste Seite beachten!

Çocuk bakım yeri iÇin talep başvurusu
Kayıt iÇin istenen tarih:

Kayıt aşağidakı bakım türü iÇindir:
Kres:

Süresi uzatılmış Çalışma süresi (VÖ)

Tüm gün bakım hizmeti (GT)

(en az 6 saat genel Çalısma süresi)

(KüÇük Çocukların bakımı: 0 - 3 yaş)

5-15 saat

Gündüz Çocuk bakımı:

(7 saat üzerinde genel Çalısma süresi)

15-25 saat

25-35 saat

(KüÇük Çocukların bakımı: 0 - 3 yaş)

35-45 saat
Ç o c u k

45 ve daha fazla saat

y u v a s ı

Düzenli bakımı (RG)

Tüm gün bakım hizmeti (GT)

Süresi uzatılmış Çalışma süresi (VÖ)

(Öğlende ara verilerek öğleden

(en az 6 saat genel Çalısma süresi)

(7 saat üzerinde genel Çalısma süresi)

önce ve öğleden sonra bakım)

Çocuk eylül ayında istenen kabul tarihinden sonra zorunlu okul çağına girecek
Okul Çağında Çocuk bakımı:

Saat 14‘e kadar

(Okula başlama-ilkokul süresinin sonu)

Saat 15‘e kadar

Evet

Hayır

Saat 17‘ye kadar

(Devlet kurumlarında
olmayan)

Not: Gündüz çocuk bakımında anaokulu veya okula ek olarak tamamlayıcı bir bakım belirli koşullar altında mümkündür.

Çocuk gündüz bakımı kurumu verileri
İstenen kurumların adları:

1

Sokak, numara

Posta kodu, Semt

2

Sokak, numara

Posta kodu, Semt

3

Sokak, numara

Posta kodu, Semt

* Lütfen Mannheim şehrinde Kita-Finder kapsamındaki münferit kurumlar hakkında şu adreslerden bilgi alınız:
https://www.mannheim.de
Benim tarafındam verilen bilgerin sadece, formun eksiksiz şekilde doldurulması ve gerekli bütün belgelerin
getirilmesi durumunda dikkate alınacağını anladım.
Bir bakım hizmeti için bu kaydı yapmaya yetkiliyim. Bildirilen verilerin doğru olduğunu garanti ederim ve bildirilen verilerde değişiklik
olması halinde bunu Çocuk bakımı merkezlerinin kayıt birimine derhal bildirmekle sorumluyum. Yer bulunması aÇısından önemli olduğu
iÇin özellikle belgelerin gerekli olduğu verilerle ilgili bildirme yükümlülüğu bulunmaktadır. Mevcut verilerin merkezi konum olarak belediye
tarafındam talep ve yer ayırma planlaması amacıyla kullanıldığını (toplama, kayıt,işlem ve kullanma) biliyorum. Ayrıca verilerin, seÇilen
kurumlara bakım hizmeti sözleşmesinin başlatılması ve gerekirse sonlandırılması amacıyla aktarıldığını biliyorum. Toplama, kayıt,
kullanma ve aktarma konusundaki hukuki dayanak §§ 62,62, §§ 23, 24 ve 79, 80 sosyal güvenlik yasası VIII ve aynı şekilde § 69 fıkra 1
sosyal güvenlik yasası X ve § 3a KitaG Baden-Württemberg yönetmelikleridir. Gönüllü bildirilen verilerin işbu yazıyla benim tarafından
belirtilen kurumlarda toplanmasını, kaydını, kullanılmasını ve aktarımını onayladığımı bildiriyorum. Bu onayımı her zaman iptal edebilirim
(iletişim verileri arka sayfada). Kaydedilen veriler sonra silinir. Bu kaydın verileri, Çocuk bir kuruma yazdırıldiğinda ve kaydedildiğinde
merkezi konum olarak belediye tarafından silinir.

Yer, Tarih

İmza

