
ÇOCUK YUVASI İÇİN YER Mİ 
ARIYORSUNUZ?

ONLINE OLARAK BİR YER BULUN 
&

 HEMEN BAŞVURUN

Lernen in 
Bremen

KITAPORTAL.BREMEN.DE

?
Başka sorunuz var mı? Size yardım etmeye hazırız!

Çocuk ve Eğitim Bakanlığı’nın ebeveyn servisinin 
yardım hattını kullanın.

Çalışma Saatleri:
Pazartesi 09:00 - 11:00
Salı 13:30 - 15:30
Çarşamba 13:30 - 15:30
Perşembe 09:00 - 11:00

 KITA-HOTLINE: 0421 361- 92000

E-MAIL:
TAGESBETREUUNG@KINDER.BREMEN.DE

Yayımcı:
Die Senatorin für Kinder und Bildung
Rembertiring 8-12
28195 Bremen
www.kinder.bremen.de

KITAPORTAL.BREMEN.DE

Online başvuru durumunda 
avantajlarınız:

+ Bir bakışta Bremen’deki bütün çocuk gündüz
bakım merkezleri ve çocuk gündüz bakım
çalışanları ve hizmetlerine dair farklı bilgiler

+ Bireysel kriterlere göre seçim, örneğin bakım
türü, eğitim konsepti, yaş grubu, vs.

+ İstenilen üç merkeze kadar başvuru hakkı

+ Bir kere başvurmanız yeterli olacaktır. İlgili
veriler, gündüz bakım portalı üzerinden mer-
kezlere ve gündüz bakım katkı hizmetine iletilir.
Bu çok sayıda formu doldurma zahmetinden
sizi kurtarır.

Tercih ettiğiniz çocuk 

bakım merkezini 

kişisel olarak tanıyın.
Pek çok kurum ve çocuk 
gündüz bakım merkezi 
için ebeveynlerle kişisel 
iletişim oldukça önemlidir. 
Bu nedenle ayrıca onlarla 
iletişime geçme imkanınız 
da olacaktır. Bu sayede 
olası çocuk bakım yerini 
ve bakım personelini 
önceden tanıma imkanı 
bulabilirsiniz. – Randevu 
almayı unutmayın!

!

  ++ KreşKreş
  ++ Çocuk yuvasıÇocuk yuvası
  ++ Çocuk bakımıÇocuk bakımı
  ++ Okul sonrasıOkul sonrası

bakımbakım



1. Adım:
Yer arayışı

• Bremen‘deki çocuklar için 
çocuk bakımı hizmetleri  
hakkında istediğiniz zaman 
online olarak bilgilenin.

• Ailenizin ihtiyaçlarına uy-
gun bir teklif/çocuk bakım 
yeri bulun.

• İstenen bakımın kapsamı, 
özel pedagojik konseptleri 
içerme gibi çeşitli arama 
kriterleri size uygun bir 
yer bulmanızda kolaylık 
sağlayacaktır.

2. Adım:
Yer seçimi

• En fazla üç çocuk bakım 
yeri, ya da çocuk gündüz 
bakım personeli tercihinizi 
yapın.

• Bakım merkezlerini 
seçerken sizin için özellikle 
önemli olan noktaları belir-
tebilirsiniz; örneğin:

 +Bakım merkezinde başka  
 kardeşin olması
 + İşyerine ve ikamet yerine  
 yakınlık
 + Pedagojik konsept

3. Adım:
Başvuru

• Başvurunuzu doğrudan 
online olarak yapın.

• Verileriniz gündüz bakım 
merkezlerine / gündüz 
bakım personellerine iletil-
ecektir. 

• Başvurunuzun durumunu 
istediğiniz zaman online 
olarak kontrol edebilirsiniz.

• Başlangıçta başvurunuzun 
herhangi bir bağlayıcılığı 
yoktur! Bir çocuk bakım 
yerinin tahsisine ilişkin 
karar, yasal olarak 
tanımlanmış kriterlere göre 
çocuk bakım yeri veya ço-
cuk gündüz bakım görevlisi 
tarafından verilir.

4. Adım:
Sözleşmeniz

• Bir çocuk bakım yeri için 
onay almanız durumun-
da online hesabınız 
üzerinden bilgilendirile-
ceksiniz.

• Kabul süresi içerisin-
de bakım yeri / çocuk 
bakıcısı ile iletişime geçin 
– aksi durumda size 
ayrılan yeri kaybedersi-
niz.

• Bakım sözleşmesini 
kayıtta ekleyin.

Sevgili Ebeveynler, 
size çocuğunuz için bakım yeri arayışınızda kolaylık sağlamak 
istiyoruz. Bu yüzden Bremen Şehri Çocuk Bakım Portalı 
şimdiden faaliyete geçiyor. Portal Bremen’in tüm gündüz 
bakım merkezlerine dair genel bir bakış sunuyor. Bunlar 
arasında kreşler, çocuk yuvaları, gündüz bakım yerleri ve okul 
sonrası bakım merkezleri yer alıyor. Ayrıca gündüz çocuk 
bakım hizmeti sunan personelleri de bu portalda bulabilirsi-
niz.
Çeşitli merkezlere dair faydalı bilgiler aileniz için uygun olan 
çocuk bakım yerini bulma arayışınızda sizi destekleyecektir.  
Şayet size uygun bakım yerlerini bulduysanız, çocuk bakımı 
portalı üzerinden rahatlıkla çocuğunuz için üç kuruma kadar 
başvurunuzu yapabilirsiniz. Bundan sonraki bütün aşamaları 
çocuk yuvası portalı üzerinden online biçimde takip edebilir 
ve işletebilirsiniz. 
Online başvurunun başka büyük bir avantajı da var:  Bu 
şekilde günlük bakım merkezlerindeki eğitim personeli 
çocuğunuzla daha fazla ilgilenebilecek; çünkü bu şekilde 
idari işlerin çoğu ortadan kalkmış olacak. Bu avantajın etkili 
olabilmesi için, yazılı başvurular yine de kabul edilecek, ama 
bunlar mümkün olduğunca istisna olmalıdır. 
Ailenize yuva-hayatınızda harika bir başlangıç diliyoruz. 
Çocuk ve Eğitim Senatörü
Ebeveyn Servisiniz

DeutschDeutsch
ArabischArabisch
EnglischEnglisch

FranzösischFranzösisch
TürkischTürkisch

......

Çocuk Yuvası Portalı- şimdi pek çok dilde hizmetinizde

Dilinizi seçin
Wählen Sie Ihre Sprache

اختر لغتك
Choose your language.

Choisissez votre langue.
Выберите свой язык.

Изберете вашия език.
Wybierz swój język.

Önemli! Online başvuru için yeni çocuk kimliğine (Kinder-ID) ihtiyacınız olacaktır. Şayet bu kimlik yoksa bu mail adresinden 
talep edebilirsiniz: tagesbetreuung@kinder.bremen.de




