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Federal bir Program olan ”Kita-Einstieg”
nedir ve Hamburg’da neler yapar?
Henüz bütün çocuklar Kita’ya başlamadı. Bunun
çeşitli sebepleri vardır. Bu Federal Program ortaya
çıkan sorunlarda size destek olmak ister. Aileler ile
Kita’lar arasıında ‘köprüler’ kurulmalıdır. Kita’ya
giden yol böylece daha kolaylaşır. Bu Federal Program hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: www.frühe-chancen.de/ kita-einstieg

Hamburg’da neler yapılır?
Hamburg’da Kita için çalışan “Kita Kültür Rehberleri” Kita’ya başlama konusunda size yardımcı olurlar.
Bu rehberler sorularınızı yanıtlar ve size etkinlikler
sunar.

Danışmanlık sunar ve sorularınızı yanıtlarlar. Oyun
grupları veya geziler düzenlerler. Bu etkinliklerde
çocuklar birbirleriyle oynayabilir ve ebeveynler kendi aralarında fikir alışverişinde bulunabilirler. Ayrıca
Kita’ya başlayış hassas bir süreçtir. Bu süreçte size
eşlik edebilmeleri için pedagojik uzmanlar vardır.
Bu uzmanlara yönelik geliştirme eğitimleri mevcuttur. Bu uzmanlar Hamburg’da bu eğitimlerine ücretsiz olarak katılabilirler. Burada duygusal bağlılık,
travma eğitimi, dil gelişiminde teşvik, kültürler arası
çeşitlilik gibi konular mevcuttur.
Sunular ile ilgili bir özete, buna benzer diğer bilgilere ve bir haberleşme platformuna bu link’ten
ulaşabilirsiniz: www.kita-einstieg-hamburg.de

se
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Kita’ya gitmek çocuğum için neden önemli?
Erken eğitim çocuklarınız için önemlidir!
Henüz Almanca konuşamayan veya Almanca’sı
yeterli olmayan çocuklar burada Almanca dilini hızlı
öğrenirler.
Çocukların Kita’ya veya kreşe erken başlamaları
onların okulda daha başarılı olma şansını arttırır.
Okula başlayan çocuklar birkaç şey bilmelidir.
Kita’da bunları öğrenirler:
başkalarıyla oynamak
bağımsız hareket etme
	başkalarını dinlemek
söz hakkı istemek
saygı göstermek

	kavgaya çözüm bulmak
dikkatli olmak
düzenli olmak
kurallara uymak
el işleri yapmak

Okula hazırlanırken çocuklarınızın bu becerileri
onlara yardımcı olacaktır.
Çocuğunuz bakımdayken, sizin de örneğin ders
çalışmanız, işe gitmeniz ve ev işlerinizle ilgilenmeniz için zamanınız olur.
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Kita Gutschein nedir ve bunu
nereden alabilirim?
Hamburg’da, çocuğunuzun Kita’daki bakımı için
Kita-Gutschein adında bir bakım kuponuna
ihtiya-cınız vardır. Bakım kuponu için Bölge Dairesi’nde (Bezirksamt) bulunan Gençlik Dairesi’ne
(Jugendamt) başvurabilirsiniz. Bu kuponları Kita
veremez. Ebeveynler bu kuponu seçmiş oldukları
Kita’ya getirirler. Kita’yla bir bakım sözleşmesi
yaparlar.

Kita-Gutschein için başvurmak
Kita bakım kuponu için bağlı olduğunuz Bölge
Dairesi’nde bulunan Gençlik Dairesi’ne
başvurabi-lirsiniz: HH-Mitte, Altona, Eimsbüttel,
HH-Nord, Wandsbek, Bergedorf veya Harburg. Ebeveynlerin ihtiyacına göre çocuklara 5, 6, 8, 10 veya
12 saat bakılır. Hamburg’da 1 yaş üstü çocuklar için
günde 5 saat bakım ve öğle yemeği ücretsizdir.

Kita-Gutschein bakım kuponu...
çocuğunuzun kaç saat Kita’ya gidebileceğini
	Hamburg Belediyesi’nin bunun için ne kadar
ödeyeceğini
	ebeveynlerin ne kadar ödeyeceğini belirler.
Ebeveynlerin ne kadar ödeyeceği...
	ailenin büyüklüğüne
	ebeveynlerin gelirine
	çocuğun her gün Kita’da ne kadar kalacağına
bağlıdır.
Kita-Gutschein en fazla 1 yıl geçerlidir. Ebeveynler
bu kuponu her yıl yeniden talep etmelidir. Hamburg
Belediyesi’nden bilgiler: www.hamburg.de/kita

Dünyanın anahtarı dildir! Kita’daki uzmanlar
çocuğunuzla Almanca konuşur. Almanca dilini
öğrenip konuşmak, diyalog kurmanın ve okulda başarılı olmanın temelidir. Kita’da çocuklar
başka çocuklarla birlikte oynar. Yanı sıra da dili
öğrenirler. Yeni kelimeler öğrenmek için bir çok
güzel olanakları vardır: şarkı söyleme çemberi,
parmak oyunları, hareketlilik oyunları, kitap okuma
ve hikâye anlatımı, tiyatro oyunu, resimli kitaplar ve
daha fazlası.
Kita’da bulunan Dil Uzmanları
Kita’daki Dil Uzmanları dil konusunda çok iyi bilgi
sahibidirler. Dil gelişimine yönelik yardım ve teşvik
ederler. Bir çocuğun dil ile ilgili sorunları olduğunda
uzmanlar bu çocukla ilgilenir.
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Kita’da hangi dil
konuşulur?

Almanca’yı anadili gibi öğrenmek
Çocuklar ilk yaşlarında anadilini öğrenir. Çocuklar birçok dili birarada öğrenirler. 5 yaşından büyük
çocuklar yeni bir dili yabancı bir dil gibi öğrenirler.
Bu onlara daha zor gelir.
önerimiz: En geç 3 yaşından itibaren çocuklar
Almanca öğrenmelidir. Böylece Almanca’yı anadili
gibi öğrenirler. Ebeveyn-çocuk kurslarında veya
Kita’da çocuklar Almanca’yı dinleyip konuşabilirler.
Çocuklar ne kadar uzun süre Kita’ya giderlerse, bir
dili o kadar iyi öğrenirler.

Kneuse

Kita’ya başlama sürecine „Eingewöhnung“ denir.
Çocuğunuz Kita’ya yavaş yavaş alışmalıdır. İlk önce
sizinle birlikte, sonra da tek başına. İlk zamanlarda
çocuğunuzun yanında Kita’da kalırsınız.
İlk ziyaretler daha kısa sürer. Saatleri eğitsel
uzmanlarımızla birlikte belirlersiniz. Çocuğunuzla
bir uzman özel olarak ilgilenir. O, sorularınızla
bizzat ilgilenen kişidir. Böylece siz de çocuğunuz
da yeni ortama alışabilir ve uzmanlara güvenmeye
başlarsınız.
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„Eingewöhnung“ ne demek
ve nasıl bir süreçtir?

Sıradaki adım: Çocuğunuzla vedalaşmak. Siz
Kita’nın başka bir odasında beklersiniz. Birkaç
dakika sonra tekrar çocuğunuzun yanına dönersiniz. Böylece çocuğunuz her defasında daha uzun
bir zaman siz olmadan kalır. Çocuğunuz tüm zaman
Kita’da kalmaya alışana kadar bu böyle devam eder.
Ayrılırken çocuğunuz ağlarsa:
Hemen dönüp çocuğunuzu avutursunuz. Kita’ya
alışma dönemi birkaç hafta sürer.

Kita’da neler yapılır?
Kita’daki bir gün böyle geçer.

Kita’ya varış

alınmak

kahvaltı
dışarı çıkmak

oynamak ve öğrenmek

uyumak

öğle yemeği
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Bir Kita yeri nasıl bulabilirim?
6 adımda Kita’ya giden yol
1

ön bulma & bilgi alma:

2

Kita-Gutschein için başvuru:
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· çokdilli bilgilendirmeler
· amburg.de’de soru & cevaplar: www.hamburg.de/kindertagesbetreuung-allgemein/

	
Başvuru formunu doldurup, kimliğinizin kopyasını ekleyip Bölge Daire’sine gönderin veya online

buradan iletin: https://www.hamburg.de/antraege/

3	
Kita yeri bulmak:

· Kita-Finder: www.hamburg.de/kita-finden/
· Kita’ya telefon açınız, uğrayınız, randevu alınız

boş yer yok
4a boş yer var var – Kita’yla tanışınız (randevu alınız) 4b

– fbeş tane red cevabını bir listeye not alınız
– bu listeyi Bölge Dairesi’ne gönderiniz

5	
Kita’dan memnun kalırsanız: kaydolup, sorularınızı sorup, sözleş- meyi imzalayınız.
6

Getirmeniz gerekenler: Aşı defteri, muayene defteri (U-Heft), Kita bakım kuponu
(Kita-Gutschein)
Alışma süreci: Çocuğunuza yaklaşık 4 hafta eşlik ediniz

Kita yeri bulamazsam ne yapabilirim?
Geçerli bir Kita bakım kuponunuzun olması gerekir.
Bu yardımdan en erken, bakım kuponunun başlangıç
tarihine 3 ay kala yararlanılabilir. Bakım kuponunuzun
geçerlilik tarihi bu kuponun üzerinde yazar.
Örneğin: Bakım kuponu 1.6.2019 tarihinden itibaren
geçerlidir. 1.3.2019 tarihinden itibaren Bölge Dairesi’ne
başvurabilirsiniz.
En az 5 tane Kita’nın red cevabını biriktiriniz. Bunun için bir
form doldurabilirsiniz. Telefon görüşmesinde aldığınız red
cevabı da yeterlidir. Kita’lar bu formu imzalamak zorunda
değildir.
Bağlı olduğunuz Bölge Dairesi’nde çalışan memurdan
yüzyüze görüşme için randevu alınız. Memurun ismini, telefon numarasını ve e-mail adresini Kita bakım
kuponunuzun üzerinde bulabilirsiniz. Doldurmuş
olduğunuz formu gittiğiniz randevuya götürünüz.
Bu memur Memur veya memure aramayı başlatır.
Yakınlarda bulunan Kita’lar soruşturulur.
Bunlar, otobüs veya metroyla en fazla 20 dakika
içerisinde ulaşılabilir olanlardır.
Bu arayış 3 ay kadar sürebilir. Boş bir yer
bulunması halinde memur sizi bilgilendirecektir.
Size uygun bir Kita yeri bulunduğunda veya
size sunulan 2 Kita yerini reddettiğinizde bu
süreç tamamlanır.

Kita yeri tespit etme işlemi ile ilgili daha
çok bilgi için hamburg.de ’ye bakınız

Kita’ya nasıl katkı sağlayabilirim?
Anne ve babalar, çocuklarının Kita’dan memnun
kalmalarını ve orada kendilerini iyi hissetmelerini
isterler. Sizler ebeveyn olarak Kita’ya katkı sağlarsanız, çocuğunuzun günlük yaşantısına doğrudan
etkili olabilirsiniz.
Çocuğunuzu getirip götürken: “Çocuğum nasıl
uyudu?”, “Yemeğini güzel yedi mi?”gibi sorular sorup uzmanlarla kısaca görüşebilirsiniz.
Uzmanlar ve ebeveynler için karşılıklı haberleşme
önemlidir. Uzmanlar, çocukların Kita’da geçirdikleri
günü anlatırlar.

Ebeveyn görüşmesinde daha ayrıntılı sorular
sorabilirsiniz. Uzmanlar, çocuğunuz hakkında sizi
bilgilendirir.
Veliler toplantısında veya öğleden sonra ebeveyn görüşmesinde önemli bilgiler Kita tarafından
ebeveynlere iletilir. Ebeveynler de konular önerip,
bu konular hakkında konuşabilirler. Bir veli temsilcisi seçilir. O kişi, Kita’daki ebeveynleri temsil eder.
Bir Kita, ebeveynlerin kutlamalara ve gezilere
katkıda bulunmalarından memnun kalır. Nine ve
dedelerin de katılmaları çoğunlukla memnuniyetle
karşılanır.

Kita kültür rehberlerimiz

Hamburg’da
Billstedt
Barbara v. Oertzen
Kath. Pfarrgem. St. Paulus
Kath. Kita St. Paulus
Öjendorfer Weg 4
040 / 73 67 75 690
oertzen@kita-paulus.de

Farmsen-Berne
Nils Zemella
Sternipark Kita Berner Heerweg
Berner Heerweg 162

0151 / 54 46 43 93
kitakulturlotse.bernerheerweg@sternipark.de

Harburg
Inken Zacher
DRK Hamburg-Harburg
Rote-Kreuz-Str. 3-5

0157 / 32 62 66 07
i.zacher@drk-paedagogik.hamburg

Borgfelde/Hamm/Horn
Karuan Otmann
Kita-Eiffekinder
Eiffestraße 62e

0151 / 67 84 21 81
karuan.taha.otmann@ib.de

Groß Borstel/Winterhude
Kerstin Dählmann
Kindermitte e.V.
Ackermannstr. 36

040 / 30 72 60 90
info@kindermitte.org

Jenfeld
Martina Sinnen
Elbkinder Kita Grunewaldstraße
Grunewaldstr. 78 a
0160 / 65 24 984
m.sinnen@elbkinder-kitas.de

Mümmelmannsberg
Marion Koch
Stiftung Alsterdorf
Kinderhaus St. Nicolaus
Mümmelmannsberg 73

0170 / 34 84 653
marion.koch@alsterdorf.de

Neugraben-Fischbek
Helene Henke
DRK Kita Grüne Insel
Stubbenhof 20

Neuallermöhe
Adriana Szwarc
Kath. Pfarrei Heilige Elisabeth
Kath. Kita Edith Stein
Edith-Stein-Platz 1

0152 / 34 78 57 58
szwarc@pfarrei-heilige-elisabeth.de

Osdorf/Lurup
Nilgün Validzic
AWO Kita Chi-Kita
Friedrich-Schöning-Weg 9-11

0177 / 96 04 551
h.henke@drk-paedagogik.hamburg

0176 / 14 14 00 60
nilguen.validzic@awo-hamburg.de

Engellilikleri olan çocuklar için

Koordinierungsstelle

Steffen Wendt
Kinderkompass
Weg beim Jäger 86

040 / 55 62 03 82-0
steffen.wendt@kinderkompass-hamburg.de

Maya Landshut
Kita-Einstieg Hamburg
Burchardstr. 19

0176 / 56 56 18 55
maya.landshut@agfw-hamburg.de

Notlarınız için kullanabilirsiniz!
Kita ile ilgili tüm güncel bilgil
ere buradan ulaşabilirsiniz
www.kita-einstieg-hambu
rg.de
KITA-EINSTIEG
HAMBURG

Katkılarıyla:

Koordinasyon Bölümü Kita-Einstieg Hamburg
Kita-Einstieg Hamburg
Tel. 040/228 64543-0
kita-einstieg@agfw-hamburg.de

www.kita-einstieg-hamburg.de
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Hamburg’daki Kita kurumlarının ortak projesidir:

