Doğduğu günden itibaran, ilkokula başlayana
dek tüm çocukların bir çocuk yuvasına (kita)
gitme yada günlük çocuk bakım hizmetinden
yararlanma hakkı bulunmaktadır.
Çocuğumun kita'ya gitmesinin yada günlük çocuk bakım
hizmetinden faydalanmasının ona nasıl bir faydası var?
Henüz Almanca öğrenmemiş yada çok az Almanca
konuşabilen çocuklar, bu ortamlarda erken yaşta Almanca
öğrenme şansına sahip olurlar. Diğer çocuklarla oyun
oynarken, saygılı olma, anlaşmazlıkları çözme gibi bir
takım önemli yetenekleri de edinirler. Edindikleri bu bilgi,
çocuğunuzun ilkokula hazırlanmasında ona yardımcı olur.
Çocuğunuza bakılırken, ebeveyn olarak sizin de
kendinizi geliştirmek, çalışmak yada ev işleriyle
ilgilenmek için vaktiniz olur.
Kita'lar tüm ailelere açık!
Bir kita'da diğer ebeveyn ve onların çocuklarıyla tanışma
fırsatına sahip olursunuz. Kita'lar herkese açıktır. İstek yada
çekincelerinizle ilgili olarak eğitmenlerle görüşebilirsiniz.
Kita'ların çalışma saatleri nasıl?
Çalışma saatleri, kita'dan kita'ya ve mevcut
kontenjana göre değişir. Bütün günü kapsayan kita
kontenjanları olduğu gibi öğleden öncesi yada öğle
sonrası kontenjanları olan kita'lar da mevcuttur.
Çocuğuma yemek veriliyor mu?
Kita'larda genellikle kahvaltı ve öğle yemeği için belirlenmiş
zamanlar söz konusudur. Çocuğunuz için kahvaltı
getirmek zorunda olup olmadığınızı kayıt yaptırdığınız
kita'dan öğrenebilirsiniz. Yemek konusundaki özel istekler
ve yemek kurallarını eğitmenlerle konuşabilirsiniz.

Ebeveynler kita'da ne yapabilir?
Ebeveynler kita yaşamına aktif olarak katılabilir, örneğin çeşitli
bayram ve şenlik faaliyetlerinin düzenlenmesine yardımcı
olabilirler. Çocuğunuz hakkında eğitimcilerle görüşme
fırsatını veren görüşmeler, düzenli olarak düzenlenir.
Çocuğum kita'ya başlarken nasıl davranmam gerekiyor?
İlk zamanlarda çocuğunuza grup içinde eşlik eder
ve çocuğunuz kendini güvende hissedene kadar
yanında kalırsınız. Çocuğunuzun yanından ne
zaman ayrılmanız gerektiğine eğitimcilerle birlikte
karar verirsiniz.

Türkisch

KITA

Bir kita bulmak ve çocuğumu kita'ya
kaydettirmek için ne yapmam gerekiyor?
İkamet adresinize yakın olan uygun bir kita arayın.
Kayıt sürecinin nasıl işlediğini doğrudan ilgili kita'dan
öğrenebilirsiniz. Farklı kita'lar hakkında Gençlik
Dairesinden (Jugendamt) de bilgi edinebilirsiniz.
Çocuğumun bir kita'da bakımının maliyeti ne
kadar tutuyor?
Kita'ların ve sunulan yemeklerin maliyeti, kita'dan
kita'ya değişmektedir. Finansal durumu iyi olmayan
aileler için yardım imkanları bulunmaktadır. Hatta
bazı yerlerde kita'lar ücretsizdir.
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Kita'lar ve günlük çocuk bakım
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BİRLİKTE YEMEK
YEMEK
KABUL GÖRÜŞMESİ,
EBEVEYN GÖRÜŞMESİ

Kita'da bir gün nasıl geçiyor?

BİRLİKTE EL İŞİ
YAPMAK, OKUMAK

Oyun oynayarak, uyuyarak, araştırma yaparak, beden
egzersizleri yaparak, okuyarak, resim yaparak, öğrenerek,
gülerek, şarkılar söyleyerek, el işi yaparak, geziler yaparak,
arkadaş edinerek, bayram ve şenlikleri kutlayarak ...

BAYRAM VE ŞENLİK
KUTLAMALARI
Çocuğumun bakımı başka türlü nasıl gerçekleşebilir?
Kita'lar dışında çocuklar için günlük çocuk bakım hizmetleri
de mevcuttur. Bu tür bakım hizmetlerinde çocukların
bakımı, daha küçük gruplarda, aile ortamına benzer bir
ortamda gerçekleştirilir, bu tür bir bakımdan daha çok üç
yaş altındaki çocuklar için faydalanılır. Bu konuda ayrıntılı
bilgi için www.bvktp.de sayfasını inceleyebilirsiniz.

