
Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Castrop-Rauxeler 

KITA-Navigator
Noch Fragen?

KITA-Navigatör ile alakalı tüm sorularınız için 
Gençlik Müdürlüğünde bilgi alabilirsiniz.

Castrop-Rauxel Gençlik Müdürlüğü Çocukları ve 
Gençleri Destekleme Bölümü Bochumer Str.17
44575 Castrop-Rauxel

Muhatap kişi / hizmet birimi:
Katharina Druwen, oda 10
Tel.  02305/106-2528

Görüşme saatleri:
Pazartesi, Salı: Saat 10:00-12:00 
Perşembe: Saat 14:00-17:00

E-posta: kita-navigator@castrop-rauxel.de  
https://castrop-rauxel.kita-navigator.org/

Künye

Castrop-Rauxel Kenti, Çocukları ve Gençleri Destekleme Bölümü 
Bochumer Str. 17, 44575 Castrop-Rauxel

Tel.  02305/106-2542, Faks 02305/106-2524
E-posta: kita-navigator@castrop-rauxel.de  

İnternet www.castrop-rauxel.de

Dizgi/Tasarım/Baskı: Castrop-Rauxel Kenti,  
Bilgi Teknolojileri ve Merkezi Hizmetler, Grafikler: freepik.com

Familienfreundliches Castrop-Rauxel

KITA-Navigatore giden yolunuz

KITA-Navigatör’de Castrop-Rauxel’de bulunan tüm 
çocuk bakım kurumlarını bulabilirsiniz.

Çeşitli seçim kriterlerinden dolayı sizin özgün ih-
tiyacınıza uygun kurumlar hızlıca bulunabilir.

Birkaç adımda kreşe yazdırma

1. Kreş bulmak

2. Kreş seçmek

3. Not listesi hazırlamak

4. Yasal velinin bilgileri

5. Çocuğun bilgileri

6. Verileri kontrol etmek

7. Kaydı tamamlamak

Bu basit adımlarla çocuğunuzun kaydını doğru ya-
parsınız. İsterseniz şifre korumalı bir bölgeye erişi-
miniz olabilir. Burada istediğiniz zaman tercihlerinizi 
görebilir ve örn. bir davetiye veya bir yer onayı gibi 
mesajlar alabilirsiniz.

Alternatif olarak tüm bildirimler posta yoluyla da 
alınabilir.

İnternet erişimine sahip olmayan ebeveynler için 
verilerin kayıt işlemi, çocuklarını yazdırmak istedik-
leri çocuk bakım kurumunda da yapılabilir.

Verilerin girişiyle alakalı Gençlik Müdürlüğünde de 
size yardımcı olabiliriz.

Ebeveynler için internet ortamında yeni kreşe yazdırma sistemi
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den itibaren yeni

Kres yerine online git



E R I N

Belediye Baskaninin Onsozu

Sevgili Ebeveynler,

Castrop-Rauxel, çocuk ve aile dostu bir kenttir 
Amacımız, küçük sakinlerimize kaliteli hizmet ver-
mektir.

1 Ağustos 2013 tarihinden beri bir yaşını tamam-
layan tüm çocuklar bir çocuk bakım kurumundan 
yararlanma hakkına sahiptir. Bu talebe cevap vere-
bilmek için kentin birçok bölümünde çeşitli bakım 
programlarımız var ve gelecekte de bu programları 
daha da geliştireceğiz. Hedefimiz ailelerin hayat 
koşullarını ve de iş hayatıyla özel hayatın uyumunu 
iyileştirmektir. 

Bir çocuk bakım kurumu ararken size KITA-Navi-
gator adlı online portal destek verecektir. Cast-
rop-Rauxel’un çeşitli bölgelerinde bulunan çocuk 
bakım kurumlarına ilişkin önemli ve kapsamlı bilgi-
ler bulacak ve aynı zamanda çocuğunuz doğrudan 
kreşe yazdırma imkanına sahip olacaksınız.

Bu ilk bilgilerden sonra kurumların herkese kapı 
açtıkları Ekim ayında da bizzat kendiniz fikir sahibi 
olabilirsiniz; sonuçta kişisel irtibat kurmak her za-
man önemlidir. Kreşler ebeveynlerin ziyaretlerin-
den her zaman memnun olurlar.

Umarım KITA-Navigator ile size uygun çocuk bakım 
kurumunu hızlı ve sorunsuzca bulabilirsiniz.

Rajko Kravanja
Castrop-Rauxel Kenti Belediye Başkanı

Der Kita-Navigator

Nedir bu?
Castrop-Rauxel kentinin KITA-Navigator hizmetiy-
le Castrop-Rauxel kentinde bulunan çocuk bakım 
kurumları için bir online kreşe yazdırma sistemi 
kullanımınıza sunulmuştur.

Ebeveynler olarak çocuk bakımına ilişkin kafanızda 
sayısız sorular olduğundan eminiz, örn:

Hangi kreşler var? 
Talep nasıl? 
Kreşlerin yeri nerede?

- KITA-Navigator bu nedenle ebeveynler için Cast-
rop-Rauxel’de bulunan kreşleri kolayca arama 
imkanı sunar.

- Arama, seçim ve kayıt girişi gibi işlemler rahat 
biçimde ve istenildiği zaman her bilgisayardan, 
tabletten veya internet bağlantısı olan cep tele-
fonundan yapılabilir.

- Ebeveynler bu sistem sayesinde Cast-
rop-Rauxel’de bulunan tüm çocuk bakım kurum-
larının listesini görebilir

- Kapsamlı çevre veya semt araması sayesinde 
çocuk için en uygun çocuk bakım kurumu hızlıca 
bulunabilir.

- Kurumlar bir resim galerisiyle, verdikleri hiz-
metleri ve pedagojik çalışmalarını açıklayarak 
kendilerini tanıtır

- KITA-Navigator ile ebeveynler internet üze-
rinden kreşe yazdırma işlemini başlatabilir ve 
böylece bekleme listesine girebilirler.

Böylece çocuğunuz için doğru çocuk bakım kuru-
munu bulmanız kolaylaşır.

KITA-Navigator hizmetini, Castrop- Rauxel’de bu-
lunan kreşler ve online yazdırmayla alakalı bilgileri 
burada bulabilirsiniz:

https://castrop-rauxel.kita-navigator.org/

Lütfen unutmayın:
Kita-Navigator sadece bir online yer ayırtma sis-
temidir ve merkezi bir onay kurumu değildir. Her 
ne kadar çocuğunuzu birçok kreşe yazdırabilseniz 
de, istediğiniz kuruma çocuğunuzun alınacağının 
garantisi yoktur.

Her çocuk bakım kurumu alacağı çocuk sayısını ken-
disi belirler. Yalnızca hizmet sözleşmesinin imzalan-
masıyla bağlayıcı bir yer onayı verilmiş olunur.


