
ШУКАЄТЕ МІСЦЕ В 
ДИТЯЧИЙ САДОК? 

ЗНАЙДІТЬ ОНЛАЙН ТA             

                ЗАРЕЄСТРУЙСЯ 

Lernen in 
Bremen

KITAPORTAL.BREMEN.DE

?
Ще питання? Нам подобається вам 
допомагати!

Скористайтеся гарячою лінією батьківської 
служби в Сенаторі у справах дітей та освіти.

09:00 - 11:00
13:30 - 15:30

Робочий час: 
Понеділок  
Вівторок 
Середа 13:30	-	15:30
Четвер 09:00 - 11:00

 ГАРЯЧА ЛІНІЯ KITA: 0421 361- 92000

E-MAIL:
TAGESBETREUUNG@KINDER.BREMEN.DE

Видавець:
Сенатор у справах дітей та освіти 
Remberiring	8-12
28195	Bremen
www.kinder.bremen.de

KITAPORTAL.BREMEN.DE

+ Усі дитячі заклади денного догляду та 
працівники денного догляду в м.Бремен – 
короткий огляд, а також різноманітна 
інформація про їхні пропозиції

+ Підбір за індивідуальними критеріями, 
наприклад, тип догляду, педагогічна 
концепція, вікова група тощо.

+ Одна реєстрація до трьох бажаних закладів

+ Досить ввести його один раз: відповідні дані 
надсилаються до закладів через портал 
дитячого садка і передано до служби 
внесків Kita-порталу. Це позбавить вас від 
заповнення багатьох форм. 

Познайомтеся з об’єктом 
своєї мрії особисто.
Особистий контакт з 
батьками – це те, що 
пропонують багато 
закладів та працівників 
денного саду. Тому у вас 
також є можливість 
зв’язатися з ними. Таким 
чином ви можете 
заздалегідь дізнатися 
можливе місце догляду за 
дитиною та вихователів – 
не забудьте записатися на 
прийом!

!

Ваші переваги при онлайн-реєстрації

+KЯсла
+KitДитячий садок
+Догляд за

дітьми



Крок 1: 
пошук заходу

• Дізнайтеся онлайн в будь-
який час про можливості
догляду за дітьми в
Бремене.

•

•

Знайдіть пропозицію
відповідно до потреб
вашої родини.
Різні критерії пошуку,
наприклад, бажаний обсяг
догляду або спеціальні
педагогічні концепції,
полегшують пошук місця.

Крок 2: 
вибір місця

• Виберіть до трьох бажаних
закладів або постачальників
денного догляду.

• Вибираючи пропозиції
догляду, ви можете вказати
пункти, які є для вас
особливо важливими

• наприклад:
+ Брат і сестра в закладі
+ Близькість до роботи

або місця проживання
+ Педагогічна концепція

Крок 3:
Реєстрація

•

•

•

Заповніть заявку 
безпосередньо онлайн.
Ваші дані будуть переслані 
до центрів денного 
догляду/провайдерів 
денного догляду.
Ви можете в будь-який час 
перевірити стан своєї 
реєстрації онлайн.

• Реєстрація спочатку не є
обов'язковою! Рішення про
виділення місця для
догляду за дитиною
приймається працівником
закладу або денного
працівника відповідно до
законодавства визначених
критерїй.

Крок 4:
Ваш контракт

• Якщо ви отримаєте 
підтвердження про місце 
для догляду за дитиною, 
ви будете повідомлені 
через ваш обліковий 
запис.

• Зв'яжіться з персоналом 
денного догляду 
протягом періоду 
підтвердження – інакше 
пропозиція місця 
закінчиться!

• Підписати договір про 
догляд	

DeutschDeutsch
ArabischArabisch
EnglischEnglisch

FranzösischFranzösisch
TürkischTürkisch

......

Шановні батьки, 

ми хочемо допомогти вам знайти дитячий сад вашій 
дитині. Тому почнемо одразу з KiTa-онлайн порталу 
м.Бремен. Портал пропонує огляд всіх центрів 
денного догляду за дітьми в м.Бремен. Сюди 
входять ясла, центри денного догляду, позашкільні 
клуби та пропозиції по догляду за дітьми. 
Багато корисної інформації про різні заходи 
допоможе Вам в пошуках потрібного Вам місця 
догляду за дитиною. Якщо ви знайшли відповідні 
пропозиції, то зареєструйте вашу дитину через KiTa-
онлайн портал до трьох бажаних закладів. Всі 
подальші дії до укладання договору по догляду за 
дитиною можна зробити онлайн через педагогічних 
працівників у вашому закладі. Для повного розвитку 
цієї переваги все ще можливі письмові реєстрації, 
але вони мають бути абсолютним винятком. 
Бажаємо вашій родині гарного початку в дитячому 
садку! 

Ваша батьківська служба 
сенатора у справах дітей та освіти

Kitaportal Bremen - тепер кількома мовами виберіть 
свою мову.

Wählen Sie Ihre Sprache.
اختر لغتك

Choose your language.
Choisissez votre langue.

Dilinizi seçin.
Выберите свой язык.

Изберете вашия език.
Wybierz swój język.

Обережно! Для онлайн-реєстрації вам потрібен новий ідентифікатор дитини. Якщо у вас його немає, запитайте його за адресою:  
tagesbetreuung@kinder.bremen.de




