Kriterler şu şekilde puandırılacaktır:
6 puan
Hem yanlız yaşayıp hemde çalışan (veya meslek
eğitimi gören) kişiler, zor şartlar
5 puan
Ebeveynlerin her ikisininde çalısması durumu
5 puan
Çocuğun kardeşininde aynı Anaokul/Kreş de
eğitim alıyor olması
1 puan
Ebeveynlerden sadece biri çalışıyorsa veya
yanlız yaşayan ve çalışmayan kişiler
1 puan
Ailede engelli bir çocuğunuz varsa
0 puan
Belirtilmemiş durumlar

Sorularınız için
Başvuru büromuzun çalışma saatleri:
Salı - Cuma
8.30 - 12.30 arası
Hechingen Belediyesi
Kornelia Reich
2.UG (zemin kat), Oda No: 1
Tel. No: 07471 940-133
Email: zpvkita@hechingen.de

Çocuğun istenilen Anaokulu/Kreşe yerleşmesinde puanlar
toplamı kontenjan listesindeki sırasına etki eder.
Kriterler ve puanlar ile ilgili
detaylı bilgiyi internet adresinden bulabilirsiniz:
www.hechingen.de/Stadtleben/Kinder-und-Jugendliche
Puanlama ve Kontenjan listesindeki sıralamanın sadece
gerekli belgelerin eksizsiz şekilde sunulmasıyla mümkün
olduğuna dikkat ediniz. Tabiki Çocuğunuz bu belgeler
olmaksızında kontenjan listesinde sıraya konulacaktır ve
son bilgiler çerçevesinde sıralama işlemi yapılacaktır.

Başvuru ve yerleştirme için
gerekli Belgeler
• Başvuru formu
• İşverenden alınan çalışma durumunu
gösteren belge (Arbeitsbescheinigung) veya
diğer belgeler
• Gizlilik ilkesine uyacağınıza dair belge
(Datenschutzerklärung)
Başvuru için gerekli belgeleri Belediyeden,
Anaokullarından veya internet sayfamızdan temin
edebilirsiniz:
www.hechingen.de/Rathaus/Formulare

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

Hechingende
Kreş/Anaokulları
Başvurudan
yerleştirmeye kadar
Aileler için kılavuz

5
Çocuğunuz
için Anaokulu
6
6
4
veya Kreşde yer mi
arıyorsunuz?

H

echingende Anaokulu/Kreş başvuruları ve yer tahsisi belediyede yapılmaktadır.
Çocuklarınızın başvuru işlerimlerini tüm yıl içinde
yaptırabilirsiniz.
Eğer başvurunuzun gelecek Eylül ayında başlayacak
olan Anaokulu döneminde dikkate alınmasını
istiyorsanız, Başvurunuzu tüm gerekli evraklarla birlikte
(Başvuru formu, Rıza beyanı, işvereninizden alacağınız
istihdam belgesi) en geç 15.02. tarihine kadar başvuru
bürosuna yapmalısınız.
Başvuru sadece çocuğunuzun doğumundan sonra
mümkündür.
Lütfen dikkat:
Başvurularınızı direk olarak Anaokullarına
yapamazsınız.

Nasıl devam ediyor?

B

aşvuru belgeleriniz incelendikten sonra Başvurunuz
kayıt altına alınıyor. Başvuru işlemenizin kabul
tarihi ve talep ettiğiniz yerleştirme işleminin ne zaman
sonuçlanacağı size Email yoluyla yazılı olarak bildirilecektir.

Yer tahsisi

B

irinci Anaokulu yarıyıl dönemindeki (Eylül-Şubat
arası) boşalan kontenjanlarla ilgili Kabul veya geçici
Red durumu size Nisan ayında yazılı olarak bildirilecektir.
Başvurunuz kabul edildikten sonra Mayıs ayı ortasına
kadar Anaokulu ile iletişime geçmezseniz Başvuru
hakkınız geçersiz sayılacak ve Çocuğunuz Yerleştirme
bekleyenler listesinden çıkarılacaktır.
Ikinci Anaokulu yarıyıldönemi (Mart-Temmuz arası)
Kontenjanları Kasım ayında doldurulacaktır.
Kesin başlangıç tarihi ilgili Anaokulu tarafından belirlenir.
Bu iki Anaokulu dönemlerinde yerleştirilmesi
yapılamayan çocuklar bekleme listesinde kalacak
ve yıl içinde boşalan Anaokulu kontenjanlarına göre
yerleştirmeleri yapılacaktır.

Bölgemizdeki Anaokulu/
Kreşleri yakından tanımakmı
istiyorsunuz?

T

abiki bölgemizdeki Anaokullarını gözlemleyip konseptleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Konuyla ilgili Anaokulu idari personeliyle iletişime geçip
Randevu alınız veya aşağıdaki internet sayfasına
giriniz:
www.hechingen.de/de/Stadtleben/
Kinder-und- Jugendliche

Yerleştirme Kriterleri

K

Ayrıca 01.03 tarihinde 3 yaşını dolduran çoçuklarda
28.02 tarihinden itibaren yeni eğitim düzenine geçerler.

ardeşler, çalışan,
iş arayan, üniversite eğitimi gören,
meslek eğitimi yapan,
bakıma muhtaç
(3. derece üzeri)
kişilerinin çocukları,
ayrıca aynı evde
özürlü kardeşleriyle
yaşayan çocuklar durumlarını belgelendirdikleri taktirde yerleştirme sırasında öncelikli olarak
değerlendirileceklerdir.

01.03. tarihine kadar 3 yaşını dolduran çocuklar 3 yaş
üstü (Ü3) gruplarında yer olmadığı taktirde dönem sonuna kadar (31.08.) 3 yaş öncesi grupla eğitimlerine devam
ederler.

Bedensel veya zihinsel özürlü çocuklarımızın
başvuruları 3 yaş öncesi dönem için daha bütünleyici ve
özgün donanımlara sahip Anaokulu/Kreşlerde öncelikli
olarak değerlendirilecektir.

Eğer istenilen Anaokulunda çocuğunuzun 3 yaş üstü
eğitim düzeyindeki gruba geçmesi yönünde başvurunuz
olmazsa, Yerleştirme kriterleri göz önünde bulundurularak sırada bekleyen çocuklar değerlendirilecektir.

Gelişimleri ve Eğitimleri için Anaokulu/Kreşe mutlaka gitmeleri gereken çocuklar ile Aile içinde zorşartlara sahip
olan çocuklar yer tahsisinde önceliklidir.

Kreşden Anaokuluna geçiş

K

reşe devam eden ve 01.09 ile 28.02 tarihleri
arasında 3 yaşını dolduran çocuklar başka bir eğitim
düzenine geçerler.

