Τα αναφερόμενα κριτήρια ορίζονται ως εξής:
• 6 βαθμοi: οικογένεια με έναν γονέα ή
εργαζόμενοι (επίσης εκπαίδευση ή σχολείο)
• 5 βαθμοi: οι δύο γονείς εργαζόμενοι
• 5 βαθμοi: αδέρφια παιδιών του ίδιου
ιδρύματος
• 1 βαθμό: ένας γονέας εργαζόμενος ή ένας
μόνος χωρiς δουλειά
• 1 βαθμό: παιδί με ειδικές ανάγκες ζει στο σπίτι
• 0 βαθμοi: καμία απόδειξη
Οι βαθμοi προστiθονται και επιρεάζουν τη λiστα αναμονής
για την επιθημητή εγκατάσταση ημερήσιας φροντiδας του
παιδιού σας.
H διαμονή βαθμών και η θέση αναμονής για το παιδi σας
είναι δυνατή μόνο εάν υπάρχουν όλες οι αποδείξεις.

Για περισσότερες
πληροφορίες:
Το κεντρικό μας γραφείο εγγραφής εiναι
ανοιχτό
στις επόμενες ώρες
• Τρίτη έως Παρασκευή:
8:30-12:30
Δημαρχεiο του Hechingen
Kornelia Reich
2 όροφος υπογεiου, δωματιο 1
Τηλ.: 07471 940-133
Email: zpvkita@hechingen.de

Οι βαθμοi προστiθονται και επιρεάζουν τη λiστα
αναμονής για την επιθημητή εγκατάσταση
ημερήσιας φροντiδας του παιδιού σας.
H διαμονή βαθμών και η θέση αναμονής για το
παιδi σας είναι δυνατή μόνο εάν υπάρχουν όλες
οι αποδείξεις.

Για την εγγραφή και διαμονή
θέσεων χρειάζεστε
σχετικά εγγράφα
• χαρτi εγγραφής
• πιστοποιητικό εργασίας ή άλλες αποδήξεις
• δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Αντίστοιχα έγγραφα θα λάβετε στο κέντρo εγγραφήs
και κατανομήs θέσεων του δημαρχείoυ, σε όλες τις
εγκαταστάσεις ημερήσιας φροντίδας του Hechingen και
www.hechingen.de/Rathaus/Formular.

Stadtverwaltung Hechingen
Fachbereich 2
Sachgebiet Kinder/Jugendliche/
Schule Marktplatz 1
72379 Hechingen

Κέντρα ημερήσιας
φροντiδας παιδιού στο
Hechingen
Πληροφορiες για την
εγγραφή
Οδηγός για
ενδιαφερόμενους
γονεiς

Ψάχνετε για μια θέση5 σε
εγκαταστάσεις 4ημερήσιας
φροντίδας για το παιδί σας;

Διανομή θέσεων

6

Σ

το δημαρχεiο του Hechingen γiνεται η εγγραφή και
η κατανομή θέσεων για το παιδi σας. Εδώ μπορεiτε
να δηλώσετε το παιδi σας όλο το χρόνο.
Εάν το παιδί σας πρέπει να ληφθεi υπόψη στην
κατανομή για το επόμενο νηπιαγωγικό έτος απο
Σεπτέμβριο, τότε πρέπει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα
να είναι διαθέσιμα εώς τις 15.02. στο κεντρικό
γραφείο. Χρειάζεστε το κεντρικό χαρτi εγγραφής, χαρτi
συνκατάθεσης, απόδειξη της απασχόλησης σας.
Μια εγγραφή είναι δυνατή μόνο μετά από τη γέννηση
του παιδιού σας. Παρακαλώ προσέξτε, ότι οι
εγκαταστάσεις ημερήσιας φροντiδας δεν δέχονται
αιτήσεις εγγραφής.

Πώς θα συνεχiσεται

Τ

α στοιχεiα σας θα ελεγχθούν και θα καταγραφούν
στο σύστημα εγγραφής μας. Θα λάβετε μια γραπτή
επιβεβαίωση της παραλαβής μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και επιπλέων πληροφορίες πότε ακριβώς
θα λάβετε μια σαφή απάντηση σχετικά με την επιθημητή
θέση για το παιδi σας.

Γ

ια την απονήμη θέσεων του 1ου εξαμήνου του
νηπιαγωγικού έτος (Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου),
μπορείτε να πάρετε μια γραπτή επιβεβαiωση της
εγγραφής σας ή προσωρινή απόρριψη κατά τη διάρκεια
του μήνα Απρiλη.
Ως το αργότερο στα μέσα Μαΐου πρέπει να απαντήσετε
δεσμευτικά στο νηπιαγωγεiο. Εάν το ξεχάσετε, η
εγγραφή διαγράφεται και το παιδί θα διαγραφτεi από τη
λίστα αναμονής.

Θέλετε να δείτε διάφορες
εγκαταστάσεις ημερήσιας
φροντίδας?

Θ

έλετε να δείτε ένα ίδρυμα για παιδιά, πρέπει να
κλείσετε ραντεβού με τη διοίκηση.

Μπορείτε να βρείτε και άλλες πληροφορίες:
www.hechingen.de/Stadtleben/Kinder &Jugendliche.

Κριτήρια ανάθεσης
διανομεiς θέσεων

Οι Θέσεις για το 2ο έτος του νηπιαγωγικού χρόνου
(Μάρτιο και τον Ιούλιο) θα απονεμηθούν κατά το μήνα
Νοέμβριο.
O συγκεκριμένος χρόνος καταγραφής/ εξοικείωσης
αποφασiζετε από τη διαχείριση των αντίστοιχων
εγκαταστάσεων.
Τα παιδιά που δεν έχουν λάβει καμία θετική απάντηση,
θα παραμείνουν σε αυτή τη λίστα αναμονής όλο το
χρόνο, εώς αδειάσει μιά θέση.

Πέρασμα βρεφονηπιαγωγεiο/
παιδικός σταθμός

Τ

α παιδιά που επισκέπτονται το βρεφονηπιαγωγεiο
και κατά την περίοδο 01.09. έως 01.03. γiνονται
τριών ετών πρέπει να αλλάξουν εώς τις 28.02. σε άλλη
μορφή φροντiδας.
Τα παιδιά που θα ολοκληρώσουν το τρίτο έτος της ζωής
μετά από το 1.3. μπορούν να παραμείνουν εώs 31.08.
στο βρεφονηπιαγωγεiο, εάν δεν έχετε πάρει θέση σε
βρεφονηπιαγωγεiο της επιθυμεiας σας.
Το δικαiωμα για μια θέση μετα τα 3 χρονών σε ένα
νηπιαγωγεiο της επιθυμiας σας, δεν μπορεi να ληφθεi
υπόψην, εάν ένα άλλο παιδi έχει προτερεότητα, λόγω της
λiστας αναμονής.

Κ

ατά την κατανομή των θέσεων έχουν
προτεραιότητα: αδέλφια, παιδιά επαγγελματιών
ή αναζητούντες εργασίας, φοιτητές, μαθητευόμενοι,
παιδιά αναπήρων αδελφών, ανάλογο έγγραφο από το
γραφείο ευημερίας των νέων/Jugendamt.
Τα παιδιά με ψυχικές ή άλλες αναπηρίες λαμβάνονται
σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια.
Επιπλέον, θα τους δοθεί προτεραιότητα στα U3
ιδρύματα. Επίσης και σε παιδιά με ειδικές
οικογενειακές συνθήκες.

