Instrucțiuni pentru
înscriere la creșă
Rumänisch

ludwigsburg.de/
kinderbetreuung
Completați cererea de admitere.
Decideți:

PRIMUL PAS

2

Creșă „prima opțiune“: La ce creșă
doriți cel mai mult să meargă copilul dvs.?
Creșe alternative: Ce alte trei creșe sunt,
de asemenea, potrivite?
Perioadă de îngrijire: Cât timp se va afla
copilul dvs. în fiecare zi la creșă?
Dacă aveți întrebări, puteți primi răspunsuri de la orice
creșă sau de la biroul nostru de consiliere. Adresa și nr.
de telefon se află pe pagina următoare.

Până pe 15.2.:
Depunerea

cererii de admitere

Faceți o copie a cererii
dvs. de admitere pentru

3

acasă.

Începând cu
15.3.: Acceptare
Creșa vă trimite
o scrisoare de
acceptare.

Până pe 31.3.:
Confirmare

Nu doriți locul

Îi spuneți creșei:
Da, vrem locul!

Până pe 15.4.:
Contract de
îngrijire

la creșă sau
confirmați
locul la creșă

prea târziu.
AL DOILEA PAS

1

Vă informați despre creșe.
Luați o cerere de admitere într-o creșă.
Sau descărcați cererea la adresa de
mai jos:

2 SĂPTĂMÂNI

Vă puteți înscrie
copilul cel mai
devreme cu un
an înainte de
data dorită.

Acordarea locurilor la creșă

2 SĂPTĂMÂNI

Cerere de admitere

Nu ați semnat

Semnați contractul
de îngrijire la creșă.

contractul de
îngrijire.

Trimiteți o copie a cererii
dvs. de admitere la biroul
nostru de consiliere.
Administrația orașului vă
trimite o scrisoare când a
primit cererea.
Predați cererea de admitere (în original) la creșa
„prima opțiune”.

Are copilul dvs. mai puțin de 3 ani? Atunci el poate fi
îngrijit, de asemenea, de „părinți pe timp de zi” sau
într-un centru de îngrijire a copiilor pe timp de zi.

Nu ați primit nicio
scrisoare de acceptare până pe 30.4.?
Nu aveți un loc la
creșă pentru copilul
dvs.?
Centrul nostru de
consiliere vă ajută!

O altă familie primește
locul la creșă.

Cui îi sunt acordate locurile la
creșă?
Copiii cu vârste între 3 și 6 ani trebuie să poată
merge la o creșă din apropierea locuinței lor.
Copiii cu vârste mai mici de 3 ani pot fi înscriși
la o creșă din orice zonă a orașului.
Creșele cu program prelungit primesc copii
din orice zonă a orașului.
În cazul copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6
ani, copii mai mari trebuie să primească mai
întâi un loc la creșă.
Frații și surorile trebuie să poată merge la
aceeași creșă.

Stadt Ludwigsburg
Fachbereich Bildung und Familie
Beratungs-Stelle für Kinderbetreuung
Carola Miethe
Mathildenstraße 21/1
71638 Ludwigsburg
Telefon 07141 910-2373
Telefax 07141 910-2760
E-Mail: c.miethe@ludwigsburg.de
Vă rugăm să faceți o programare
prin e-mail sau telefonic.
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