
Anaokuluna 
Kayıt Kılavuzu

Türkisch



Kayıt Başvurusu

Kendiniz için kayıt  
başvurusunun bir  
kopyasını alırsınız.

15.2 tarihine 
kadar:

 Kayıt başvurusu 
teslimatı

Anaokulları hakkında bilgi edinirsiniz.
Bir anaokulundan kayıt başvurusu alırsınız.
Veya aşağıdaki sayfadan başvuruyu  
indirirsiniz: 

ludwigsburg.de/ 
kinderbetreuung
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30.4 tarihine kadar onay  
mektubu almadınız mı? 

Çocuğunuz için anaokulu  
yeriniz yok mu?

Danışmanlık merkezimiz  
size yardımcı olur!
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Kayıt Söz-
leşmesi'ni 
imzala-

madınız.

15.4 tarihine 
kadar: Kayıt 
Sözleşmesi 

Anaokulunda Kayıt 
Sözleşmesi‘ni im-

zalarsınız.

15.3 tarihinden 
itibaren: Onay 
Anaokulu size bir 

onay mektubu  
gönderir.

31.3 tarihine 
kadar: Teyit

Anaokuluna haber 
verirsiniz: Evet, 

ilgili yeri istiyoruz.

Anaokulu  
yerini 

istemiyor-
sunuz veya 

anaokulu  
yerini çok 
geç teyit 

ettiniz. 

Anaokulu yerlerinin ataması
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Kayıt başvurusunu doldurursunuz. 
Seçim yaparsınız:

 "1. Tercih" Anaokulu: Çocuğunuz için  
 birinci anaokulu tercihiniz nedir? 
 Alternatif Anaokulları: Sizin için uygun  

 olan diğer üç anaokulu hangisi?
 Çocuk bakım süresi: Çocuğunuz her gün  

 ne kadar süreliğine anaokulunda kalacak?

Kayıt başvurusunu  
(orijinalini) "1. Tercih"  
Anaokulu'na verirsiniz.

Çocuğunuz 3 yaşın altında mı? Bu durumda  
çocuğunuzu bakıcı ebeveynler veya çocuk yuvasına 
da verebilirsiniz.

Danışmanlık merkezimize 
kayıt başvurunuzun bir kopy-
asını gönderirsiniz. Belediye, 
başvurunuzu aldığında size 
bir mektup gönderir.

Çocuğunuzu en 
erken istediğiniz 
tarihten bir yıl 
önce kayıt  
ettirebilirsiniz.
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Sorularınız varsa, herhangi bir anaokuluna veya danış-
manlık merkezimize başvurabilirsiniz. Adres ve telefon 
numarasını sonraki sayfada bulabilirsiniz.

Anaokulu yeri, başka 
bir aileye verilir.
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Anaokulu yerleri nasıl atanır?  
 3 ila 6 yaşları arasındaki çocuklar, ikametgahınıza  

 yakın bir yerde anaokuluna gidebilmelidir. 
  3 yaşın altındaki çocuklar şehirdeki herhangi 
bir anaokuluna kayıt ettirilebilir.
 Tam günlük anaokulları, şehrin her yerinden  

 çocukları kabul eder.
  3 ila 6 yaşları arasındaki çocuklarda, öncelikle 
yaşı daha büyük olan çocuklara bir anaokulu 
yeri verilir.

  Kardeşler, aynı anaokuluna gidebilmelidir.

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

Lütfen bir randevu alın 
e-posta üzerinden veya telefon aracılığıyla.


