Kinderoase der
Dreieinigkeitskirche Hof
Friedrich-Rückert-Str.1
95032 Hof
Tel.:09281/94290

Ön Kayıt
Çocuğunuzun Çocuk Kurumunda kaydı gerekmiyorsa lütfen derhal bize bildiriniz ve kaydını iptal
ediniz!
Bu ön kayıt sadece ana okulumuza kayıt olmak isteyen çocuk sayısının kapsamınında ve ana okuluna
başlamak isteyen çocuklar içindir. Bu ön kayıttan dolayı veliler ana okulunda bir yer için bir hak idda edemez. Çocuğun ana okuluna alınması, her iki tarafın yapmış olduğu ve her iki taraf için bağlayıcı
olan sözleşme sonrası geçerlidir.
Çocuğun adı: …………………………………………………………Doğum tarihi: ..........................................
Cinsi:

oğlan

kız Dini/Mezhebi: ………………………. Uyruğu: .........................................................

Rezervasyon zamanı (saatleri, durumu, tatil, öğle yemeği): .........................................................................
İstenilen alınma tarihi: .................................................................................................................................
İstenilen yer:

Krippe/Kleinkindgruppe

Kindergarten

Hort/Schulkindbetreuung

§ 53 SGB kanuna göre çocuğunuzun özürlülük durumunda veya özür olmaya karşı kalması durumunda

Evet, belgimiz var

Bu konuda dilekçe verdik.

Hangi özürlüğü bulunmaktadır: ......................................................................................................................

Çocuğunuz için bilinmesi gereken (kronik hastalıklar, allerjiler, dokunan şeyler, aldığı ilaçlar?) *)
……………………………………………………………..……………………………………………………………

Veli ile ilgili bilgiler (Değişiklik olduğunda lütfen yazılı olarak bildiriniz):
Soyad

.....................................................

..................................................................

Ad

.....................................................

..................................................................

Din/Mezhep *)

.....................................................

……….......................................................

...................................................

……………………….……………...…........

Uyruğu *)

Almanca konuşulmayan köken

Evet

Hayır

Adresi (Çocuğun ikameti) ...................................................................................................................
Telefon

.......................................................................................................................................................

E-Mail *) …...………………………………………………………………………………………………………...

Kardeşler aynı kurumdalar mı?

Evet

Hayır

Çouğunuzu bir başka Çocuk Kurumun‘a kayıt veya ön kayıt ettirdiniz mi?

.......................................................................................................................................................................

*) Bu bilgileri vermek zorunda değilsiniz.

Stand: 28.01.2020

Verilen Bilgilerin Korunması
Almanya Protestan Kilisesi tarafından (DSG-EKD) verilen bilgilerin korunması kiliseler kanununa göre
güvence altına alınmıştır. Çocuk Kurumları yapmış olduğu işerde, verilen bilgilerde, veliler ve onlarla ilgili
sosyal konularda, verilerin kullanımında velilere yönetmenliğine göre hizmet ve velilere güvence
vermektedir. Çocuk Kurumu‘nun çocuk ile ilgili yapılan verilerin ön kayıt, sözleşme, sözleşmenin iptal edilmesi, kayıt edilen çocuğun yaş sınırını aşması durumunda sözleşmedeki bütün veri ortamı (dosya ve
bilgisayar vs.) silinecektir.
Görevli yerel yönetim (örnegin: merkezi kayıt yeri tarafından) yerel gerekli ihtiyaç planlamalarının
kapsamında ön kayıt hakkında bilgi istediğinde, kurumlar kanunen bu konu hakkında gereken bilgiyi
vermek zorundadır.Ön kaydı yapılan çocuğun adı, ikameti ve doğum tarihi ile ilgili bilgileri kanunen yerel
yonetime bildirilmesi gerekmektedir.
Çocuk Kurumlarının diğer kurumlar ile kayıt listelerini denkleştirme ve çifte kayıt ayarlamalarını
saptamak ve önlemek ile ilgili onay
Birçok aile çocuklarını parel olarak birçok Çocuk Kurumun‘a kaydetmektedir. Çoğu kez bir Çocuk Kurumu
çocuğu Çocuk kurumuna aldığı, kayıt ettiği zaman, diğer kurumlar aileler tarafından bildiri alamıyor veya
geç haberdar ediliyorlar.
Bu durum, vaktinde boşolan yerler için, yeni kayıt yapmayı engellemektedir. Bu yüzden dolayı kayıt listelerinin diğer Çocuk Kurumları ile karşılatırmak ve tarafımzdan yapılan ön kayıtları güncelleştirmek
istiyoruz. Bunun için sizin onayınız gerekmektedir. Bu onay gönüllü olarak yapılır.Tabiki verdiğiniz bu
onayı ilerdeki zamanda tekrar iptal edebilirsiniz
……………………………şehrinde/semtinde bulunan diğer Çocuk Kurumları ile kayıtları listlerinin
denkleştirilmesinde ve çifte kayıt ayarlamalarını saptamak konsunda onay veriyorum/onay veriyoruz.
diğer Çocuk Kurumları ile kayıtları listlerinin denkleştirilmesinde ve çifte kayıt ayarlamalarını saptamak konsunda vermiyorum/onay vermiyoruz.

......................................................................
Yer/Tarih

Velinin imzası

*) Bu bilgileri vermek zorunda değilsiniz.

Alınan tarih: .........................................................
YerITarih

Yöneticinin imzası

Stand: 28.01.2020

