
Çocuğunuz için bir günlük 
 bakım yeri nasıl alınır:

 
Size sunduğumuz destekler

Bir yaşından büyük olan çocuğun, kreş veya günlük 
 bakımda bir yer hakkına sahiptir. 

Bu konuda muhatabınız ilk olarak yaşadığınız belediye 
veya şehirdir. Orada çevrenizdeki kreşler hakkında bilgi 
edinebilirsiniz. Lütfen mümkün olduğunca erken bir 
gündüz bakım merkezine ilgilenin!

Çocuğunuzun günlük bakım ziyareti ve muhtemelen 
öğle yemeği ücretlidir. 3 yaşından itibaren ilk altı saat 
bakım ücretsizdir. Kreş yeri için yeterli geliriniz yoksa, 
yardım için Jugendamt’a (gençlik dairesine) başvurabi-
lirsiniz.

è  eğer çocuğunuzun günlük bakım merkezine 
 gitmesi gerektiğinden emin değilseniz.

è  bir kreş yeri ararken destek ve tavsiyeye  
ihtiyacınız varsa.

è  eğer çocuğunuzu bir günlük bakım merkezinde 
kayıt ettirmeye yardıma ihtiyacınız varsa.

è  Kita ile anlaşma zorlukları varsa.

Gündüz bakım  
merkezine hoşgeldiniz!

İlk adımdan  
itibaren HERKES 
için erken eğitim

Türkisch

“Kreşe-giriş: Erken 
 eğitimde köprüleri 
 kurun” Federal Bakanlık 
tarafından ailelere, yaşlıl 
ve emekli vatandaşlara, 
kadınlara ve gençlere 
(BMFSFJ) sunulan bir 
programdır.

Federal programı “Kreşe-giriş:  
Erken eğitimde köprüleri kurun” 
Fulda ilçesinde

è  Güney-batı bölgesinde 
Flieden ve Neuhof’taki  
faaliyetlere odaklanarak 
Gençlik Yardım Derneği St. Elisabeth 
Buluşma noktası Königreich Flieden 
Hannah Aland  
Tel. 0151-26862417 
koenigreich@caritas-fulda.de

è  Doğu / Rhön bölgesinde 
Ebersburg ve Gersfeld odaklı 
Ebersburg Aile Merkezi  
Sabine Massel 
Tel. 0175-5275232 
kitaeinstieg@ebersburg.de

è  Hünfeld bölgesi 
Hünfeld’de ana odak 
Deutsches Rotes Kreuz Bölge Birliği Hünfeld 
Gençlik ve Aile Merkezi  
Julia Kalmykow 
Tel. 0151-72313171 
j.kalmykow@drk-huenfeld.de

è  Koordinasyon ve İletişim Ağı idaresi 
Fulda İlçesi  
Irmi Warmuth 
Tel. (0661) 6006-9482 
kita@landkreis-fulda.de



Gündüz bakım merkezi nedir? Kreş ziyareti çocuğunuzun kendini 
geliştirilmesi için önemlidir! 

Ebeveynlerin kreş ile işbirliği:

Gündüz bakım merkezi (Kreşler) çocuklar için eğitim 
 kurumlarıdır.
Burada farkli kökenlere, dinlere, uyruklara ve kültürlere 
mensup kız ve erkek çocukları hep birlikte oynuyorlar, 
 gülüyorlar, öğreniyorlar ve eğleniyorlar.
Kreşler Pazartesi’den Cuma’ya açıktır. Günlük çalışma 
 saatleri Kreşe bağlı olarak değişir. 
Bazı Kreşler 3 yaşından büyükler, diğerleri ise 1 veya 2 
 yaşından büyük çocuklar kabul ediyor. Her gündüz bakım 
merkezi düzenli olarak günlük rutini var, kahvaltı ve öğle 
yemeği gibi ortak yemeklerin yanı sıra dinlenme vaktileri-
de mevcuttur.

Çocuğunuzun ziyaret ettiği gündüz bakım merkezin ilk 
haftasında öncelikle bir alıştırma evresi oluşur. Bu sürede 
çocuğunuzun kendini iyi hissetmesi sağlanır. Böylece yeni 
ortama ve günlük rutine kolayca ayak uydurabilir.

Çocuklar, Kreş de diğer çocuklarla tanışıyor, arkadaşlıklar 
ediniyor, yeni şeyler keşfediyor, oyun, boyama ve birlikte 
şarkı söylemeyi öğreniyor.

Çocukların farklı çıkarları ve yetenekleri, bağımsız, 
 özgüvenli insanlara dönüşebilecekleri ve daha sonra 
 okula devam için hazırlanabilecekleri şekilde teşvik 
 ediliyor.

Çocuğunuzun eğitim fırsatları için dil çok önemlidir  
bir temeldir. Bunu ortak ve birlikte oynanan oyunlar tara-
fından teşvik ediliyor.

İlk adımdan  
itibaren HERKES 
için erken eğitim

Gündüz bakım merkezindeki çalışanları yapılan görüş-
meler çok önemlidir. Bir ebeveyn olarak, çocuğunuzun 
tam olarak ne istediğini bilirsiniz ve endişelerinizi ve 
korkularınızı uzman çalışanlara yönlendirebilirsiniz.

Kreş için, ebeveyn olarak güvenilir olmanız önemlidir. 
Çocuğunuzun ne zaman getirileceği ve alınacağı ya da 
çocuğunuzun gelemediği durumlarda kreş çalışanlarına 
bildirin.


