
Cocugunuz icin yuva mi ariyorsunuz? 
 
Kisisel bilgilerinzi Internet de  
www.pforzheim.de/buerger/kinderbetreuung 
kayit ediniz 
 
v e y a 
 
sectiginiz cocuk kresine basvurunuz  
 
v e y a 
 
Jugend- und Sozialamt. 
 
Orda kayitinizi yaptirabilirsiniz. 
Kontak bilgileri ve basvuru saatleri, arka sayfada 
bulabilirsiniz.    
 
3 farkli yuva icin kayit  yapabilirsinz. Kayit 
basvurunuz, cocuk yuvasina bildiriliyor. Bos yer 
mevcut oldugunda, siz cocuk yuvasindan 
bilgilendiriliyorsunuz. 
Bu, cocugunuzun yuvaya kesin alindigi anlamina 
gelmiyor. Ancak, yuvanin yönetiminle kayit 
konusmasini yaptiginiz dan sonra, kesin kayit sözü 
verebiliniyor. 
 
 
Önemli Süreler: 
 
Lütfen, gelecek yil dönemi icin, kisisel bilgilerinzi en 
gec 28 Subat a kadar yapiniz. Yuva yili 1 Eylül de 
basliyor ve 31 Augstos da bitiyor. 
 
Eger velilerin ikizide calisiyorsa, cocugunuz tercih 
edilip yuvaya alinabiliniyor. 
Cocugunu tek basina gecindiren icin de gecerlidir. 
 
Calistiginizi kanitlamak icin, isverenden veya 
Arbeitsamt dan belge doldurtmaniz gerekiyor.  
 
 
 

Bu belgeyi cocuk yuvasindan veya Jugend- und 
Sozialamt veya 
www.pforzheim.de/buerger/kinderbetreuung  
dan alabilirsiniz. 
Bu belgeler, basvurudan en gec 3 hafta sonra verilmeli. 
2 Mayis dan itibaren, cocuk kresleri kabul onaylarini 
yoluyor. Sizde en gec 2 hafta icinde onaylaminiz 
gerekiyor. 
 
 
Online Basvurusu nasil oluyor? 
 
Internet sayfasini tiklayin 
www.pforzheim.de/buerger/kinderbetreuung ve 
Zentrale Vormerkiste ile devam edin. Oraya Email 
Adresinizi ve gizli Kodunuzu kayit ediniz. 
Otomatik olarak size bir Email geliyor. Kayitinizi nasil 
yapmaniz gerektigini, size bildiriliyor.  
 
Sorulari cevaplayin ve 1 veya en fazla 3 cocuk yuvasi 
seciniz. 
 
Sectiginiz yuvada bos yer bulunamza, basvurunuz 
diger bos yerleri olan yuvalara yönlendirilecek. Bunun 
icin onayiniz gerekiyordur. 
 
Bos yer mevcut oldugunda, cocuk yuvasi sizi 
bilgilendirecek. 
Iki hafta icinde onaylamaniz gerekiyor. 
 
Yuva kayit islemleri icin, size Randevu verilecek. 



Kontak Bilgileri: 
 
Stadtverwaltung Pforzheim 
 
Jugend- und Sozialamt 
 
Lindenstraße 2, 1. OG, 
 
 
75175 Pforzheim 

Tel.: 07231/39-2011 

E-Mail: Vormerkstelle@pforzheim.de 

www.pforzheim.de/buerger/kinderbetreuung 

 
 
Kayit Saatleri: 
 
Pazartesi, Carsamba, Cuma 
08:00  - 12:00  
 
Sali: 
14:00  -  16:00 
 
Persembe: 
14:00  -  18:00 

Cocuk yuvasi kayitdi 
 
 

0 – 6 yas arasi cocuklar icin 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Pforzheim 

 
 

Cocugunuzu krese kayit ettirmek 
icin teklifimizi kulanin 

 
www.pforzheim.de/buerger/kinderbetreuung 

mailto:Vormerkstelle@pforzheim.de

