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Ebeveyn bilgilendirmesi
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___
2019 yılı yer ayırmaya ilişkin ebeveyn bilgilendirmesi
Sayın Ebeveynler,
Eylül 2019'de yeni bir bakım yılı başlıyor. Birçoğunuz kreş, anaokulu veya bir yuvada bir bakım yeri
__

bulup bulamayacağınızı en kısa zamanda öğrenmek istiyorsunuz.
Bu ihtiyacı karşılamak üzere tüm kurumlar, Şubat 2019'de kreş, anaokulu ve yuvalar için yer
ayırmaya başlıyor. İlk kabul yazıları 15 Mart 2019 tarihinde e-posta veya posta yoluyla
gönderilecektir.
Belediye tesisleri ve özel kurumlar bu erken zamanda sadece önümüzdeki bakım yılında gerçekten
boşalacak olan yerleri verebilmektedir.
Ancak tecrübelerimize göre, bazı ebeveynler çocuklarını anaokulundan veya yuvadan alıp
almayacaklarına dair kararlarını ancak yaz aylarında veriyorlar. Bu nedenle bu kurumlar ilave
bakım yerlerinin boşalacağını ancak sonradan öğrenebiliyor ve bunları verebiliyorlar.
Bu da Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında da bazı yerlerin boşalabileceği anlamına
gelmektedir. Çocukları için bir yer verilebilen tüm ebeveynler, başvuru gerekmeksizin bir kabul
yazısı alırlar.
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Çalışma saatlerimiz esnektir. Bize
telefonla ulaşabilirsiniz.
Pzt - Cum 9.00 - 12.00 ile Pzt, Sal
ve Per 14.00 - 15.00.
Görüşme için önceden telefonla
randevu alınmalıdır.
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Yerlerin verilmesinin sizin rezervasyonlarınızın temelinde ilgili tesis ve kurumlar tarafından
yapıldığını ve Ebeveyn Servis Merkezi [Servicestelle Eltern (MeKi)] tarafından yapılmadığına dikkat
çekmek isteriz.
Belediye gündüz bakım tesisleri ve okul çocukları bakım tesislerinde yer verme için gençlik yardımı
komitesinin Temmuz 2017'de belediye meclisi tarafından tasdik edilmiş olan kriterleri1 geçerlidir.
Henüz yapmadıysanız lütfen tamamen doldurulmuş MeKi rezervasyon formunu en geç 15 Şubat
2019 tarihine kadar Servicestelle Eltern (MeKi)’e teslim ediniz. Lütfen gerekli tüm belgeleri
eklemeyi unutmayınız. Rezervasyon için bilgileri online olarak www.mannheim.de adresinden
girebilirsiniz (https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/vormerkungen-fuer-die-betreuungvon-kindern).

Saygılarımızla,

Florence Beye-Mack
Ebeveyn Servis Merkezi Müdürü
(Sachgebietsleitung Servicestelle Eltern)
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https://www.mannheim.de/sites/default/files/2017-12/Plakat_vergabekriterien_abSept18.pdf
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