
  
Merkezi  

Cocukyuvasi Kayit Listesi 
  

Kayit etme icin doldurma yardimi/bilgileri 
 
 
Not 
 
* isaretli ve turkuaz renkli alanlar, zorunlu alanlardir. Bütün alanlari doldurmaniz 
gerekiyor. Ancak ondan sonra basvurunuz kayita gece biliyor. 
 
Dogum Tarihi 
 
Basvurular, dogum gününden itibaren mümkündür. 
Son teslim tarihinden sonra dogan cocuklar ve gelecek yuvayili icin yer bekleyenlere, 
Beklemelistesine kayit edilemiyor. Dogum tarihi, Mart la Augstos arasinda olan 
Cocuklar ve yaslari 1 ve 1 den kücük olanlar  icin gecerledir. 
Bu olaganüstü durumlarda, velilerin direk istediginiz cocuk yuvalarina basvurmalarina 
rica ediyoruz ve cocugunusun dogum tarihini bildirmenisi  tavsiye ediyoruz. 
Cocugunuzun yuvaya alinabilinmesi icin, dogum gününden itibaren, Internet 
üserinden, basvurunusu yapmaniz gerekiyor. 
 
Ülke, ikamet, sokak 
 
Eger Pforzheim disinda ikamet ediyorsaniz, „andere Straße“ alanina isaretliye 
bilirsiniz. Simdi sokak ismini manuel olarak kayit edebilirsiniz (Dropdown-alani). 
„Pforzheim“ üzerine yazabilirsiniz. 
Eger su an Almanyada ikamet etmiyorsaniz, isareti „außerhalb Deutschland“ alanina 
ediniz ve su anki adresinisi bildirin. 
 
Tasinma 
 
Eger Basvurunuzu yaptiginiz günden sonra Pforzheima tasindiginizsa, lütfen  tasinma 
tahrihini bildirin. 
 
Baska bir kurulusdan gelmek 
 
Eger Pforzheimin baska bir kurulusundan ayrilmak istiyorsaniz,  „Wechsel aus 
anderer Einrichtung“ alanini isaretleyin ve Dropdown-Listesinde, cocugunuzun son 
giti kurulusu kayit ediniz ve degistirme sebebini bildiriniz (mesela: Pforzheim icinden 
tasinma, cocuk yuva degisimi, uzun bakim gerekiyor). 
 
Kayit Tarihi 
 
Eger, kesin bir yuvaya alinma tarihi istiyorsaniz, bunu „Aufnahme gewünscht am“ 
anlanina kayit ediniz. Sizin istediginiz kayit tarihi degise biliyorsa, arka alana sizin 
istediginiz, en gec tarihi bildiriniz. 
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Is/Meslek Bilgileri 
 
Bunlar kendi istenigisle verilen Bilgilerdir. Icabinda cocugunuz öncelikle yuvaya 
alinabiliniyor. Bu kisiler icin gecerlidir: 
 

 Cocuguna tek basina bakan anneler ve babalar icin gecerledir ve calisiyor, is 

ariyor, meslek ögreniyor (okul veya üniversite)  veya dil kursuna gidiyor olmasi 

gerekiyor. 

 Velilerin ikizide calisiyor olmasi, is ariyor, meslek ögreniyor (okul, firmada, 

üniversitede) veya dil kursuna gidiyor olmasi gerekiyor. 

Bu kisiler icin gecerli degildir: 
Velilerden sadece bir kisi calisiyorsa, is ariyorsa, meslek ögreniyorsa (okul, firmada, 
üniversitede) veya dil kursuna gidiyorsa. 
 
Sadece zamaninda verilen bilgiler, cocuk yuvasi tarafindan, isleme alinabiliniyor. 
Cocuk yuva yili (21. Mart) basliyor. Yaptiginiz isi belgelemek icin, internet 
sayfamizdan www.pforzheim.de/buerger/kinderbetreuung dan formlari indirebilirsiniz. 
 
Özel örenme ihtiyaci olan cocuklar 
 
Özel ögrenme ihtiyaci olan cocuklar, Jugend- und Sozialamt tarafindan onaylanmis 
olanlar, öncelikle secilebiliniyor. Bunun icin Jugend- und Sozialamt dan izin belgesi 
alinmasi gererkiyor. 
Entegre yardimi alan cocuklar veya dil sorunu yasiyan cocuklar icin gecerli degildir. 
 
Istenen bakim hizmetleri 
 
Tiklanan alanda, istediginiz bakimi ve bakimboyutunu seciniz. 
Bu bakim secenekleri mevcutdur: 
 

 kres (bakimi, 3 yas dan kücük olan cocuklar icin) 

 cocuk yuvasi (bakimi, 3 yas dan itibaren ve okula girine kadar cocuklar icin) 

Bakim cesitin arkasindaki rakam, haftalik bakim sürecini gösteriyordur. 
Secdiginiz bakima göre, size sunulan secenekler azalmaktadir. Mesela, cocuk yuvasi 
haftada 41 saat dan 50 saat da kadar seciyorsaniz, sadece bu zaman icinde hizmet 
veren cocuk yuvalari, o tiklanan alanda gösterilir.  
 
Istenen kurulus 1,2,3 
 
Zorunlu alanda, en az 1 ve en fazla 3 tane istediginiz kurulusu bildirmeniz gerekiyor. 
Siralamaya göre, kuruluslari öncelikle secebiliyorsunuz. 
 
Kardesler 
 
Eger cocugunuzun biri, sizin secdiginiz cocuk yuvasina kayitlise, yer veriminde 
dikkate aliniyordur. Lütfen bunun icin öngörülen alana, istediginiz kurulusa isaretinizi 
koyunuz. 
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Evraklar 
 
Istihdam belgesini veya Jugend- und Sozialamtin belgeleme formlarini, direk Internet 
sayfasindan indere ve kayit edebilirsiniz. Bunun icin, formun en alt tarafina inin ve 
„Datei auswählen“ e tiklayin. Bilgisayarinizda bir sayfa acilacak ve secdiginiz Dosyayi 
yükleye biliceksiniz. Dosyalarin büyüklügü 1 MB gecmemezi gerekiyor. 
 
 
Gizlilik Bildirimi 
 
Sizin rizanisla, bilgileriniz, merkez kayit listesine kayit ediliyor ve islemeye aliniyor. 
Ayrica sizin istediginiz cocuk yuvasina da bildiriliyor. Lütfen „Einwilligung“ alani 
isaretleyiniz. Eger isaretlemezseniz, islem yapilamiyor. 
Ayrica Ja/Nein alaninda, bilgileriniz, sizin istediginiz cocuk yuvasindan haric, baska 
kuruluslara verebilinmesi icin, onayiniz gerekiyordur.  
 
Bilgisayarda kayit etmeye unutmayiniz! 
 
Eger basvurunuzda bir E-Posta Adresi bildirdigiseniz, Basvurunuz ulasdigina dahil 
bilgilendirileceksiniz. Ek olarak, „Ausdruck“ tusuna tikladiginiz an, islem 
belgeleniyordur. 
Kayit Listesi icin Giris Bilgilerinzi unutmayiniz (Login Bilgileri). Giris Bilgilerinizle kendi 
verilerinizi degistirebilirsiniz veya baska kayitlar yapabilirsiniz, mesela baska cocuk 
daha kayit etmek isterseniz. Lütfen aklınızda bulundurun, her cocuk icin, sadece bir 
kayit yapilabilir. Cift kayitlar, sistem tarafindan tespit ediliyor ve siliniyor. 
 
 
Umariz ki, size bu bilgilerle yardimci olabilmisistir. Eger baska sorulariniz varsa, 
tereddüt etmeden, bize Telefonla ulasiniz (Tel No. 07231 – 39-2011). 
 
 


