
Hansestadt 
Lüneburg

Anaokulu kayıtları 

için ebeveyn 

bilgilendirme formu 

Bize ulaşabileceğiniz Adres ve Telefon 

Belirli bir başlangıç tarihi var mı?
Anaokulunda uygun bir yer bulunur bulunmaz  

başlamak mümkündür. Bunun dışında anaokulu 

yılı Ağustos ayında başlar.

Çocuklar hangi kriterlere göre 

anaokullarına yerleştirilir?
Bu her anaokuluna göre değişmektedir. 

Anaokulları bunu sadece bekleme süresine göre 

değil, ailenin çalışma durumu, annenin şartları ve 

başka kardeşlerin de aynı anaokulunda olup 

olmadığı da dikkate alınır.

Çocuğumun gittiği kreşten anaokuluna 

geçişi otomatik olarak mı gerçekleşir?
Hayır. Bunun için anaokulu yöneticisiyle irtibata 

geçmeniz gerekmektedir.

Familienbüro der Hansestadt Lüneburg 

Aile Bürosu adres:

Apothekenstraße17, 21335 Lüneburg 

familienbuero@stadt.lueneburg.de

Telefon: 04131/309-3919 ve 309-4429

Danışma saatleri: Pazartesi'den Çarşamba'ya saat: 9-12 
arası 

Perşembe günleri: 13-16 saatleri arasında 

Kita-Einstieg Ekibi
Anaokulu Başlama Projesi Ekibi
Adres: Klosterhof, 21335 Lüneburg 
Telefon: 04131/309-3509

Almanca danışma:
Telefon: 0151 17662254

Türkçe ve Almanca danışma:
Telefon: 0151 20536134

Kürtçe,Arapça ve Almanca danışma:
Cuma günleri, Saat: 11-12 saatleri arasında 
Telefon: 0151 20545491

Güncel saatler ve tarihler:

 

„Kita-Einstieg: Bücken bauen in frühe Bildung“ ist ein Programm des Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

Farklı bir dilde yardıma ihtiyacınız varsa; bize ulaşabileceğiniz telefon numarası: 
04131 3093509

Türkisch

mailto:familienbuero@stadt.lueneburg.de


Değerli Anne ve Babalar, 

Çocuğunuzu anaokul öncesi kreşe (Krippe) ya da 

anaokuluna kaydetmek mi istiyorsunuz? Bunu,  

01.11.2018’de başlattığımız uygulama sayesinde 

kolayca yapabilirsiniz.  

Anaokulu kayıt sayfasını kullanabilmeniz için;  

İnternet bağlantısı olan 

    bir bilgisayara, tablete ya da bir cep 

    telefonuna ve de size ait 

    bir E-Mail adresine Ihtiyacınız olacaktır.  

Internet üzerinden kayıt yapma imkanınız 

yoksa;  Lüneburg şehrimizin Aile Bürosuna 

(Familienbüro) gelerek kayıt yaptırabilirsiniz. 

Büronun çalışma saatlerini sayfanın arkasında 

bulabilirsiniz.   

Eğer başka bir dilde de yardıma ihtiyaç 

duyarsanız, „Kita-Einstieg" ekibimiz bu konuda 

sizlere yardımcı olacaktır. Telefon hattımızın 

yanında, Kaltenmoor'daki Familienzentrum’da 

ayda bir düzenlenen kayıt günlerine de 

gelebilirsiniz.  Bununla ilgili bilgileri arka sayfada 

bulabilirsiniz.  

 

  

(Kita Portal) Anaokulu kayıt sayfası nasıl 

çalışır? 
www.hansestadtlueneburg.de/Kitaportal 

sayfasını kullanarak bir başvuru hesabı 

oluşturabilirsiniz. 
Bu sayfada Anaokulları hakkında bilgilere 

ulaşabilirsiniz. 
Size uygun olduğunu düşündüğünüz 5 

Anaokulunu seçebilirsiniz.

Başvuru süreci nasıl işler?
Anaokulları başvuruları değerlendirip, E-mail 

ile cevap yazarlar.
Eğer çocuğunuzun kaydını Aile bürosunda ya 

da Kaltenmoor'daki kayıt günlerinde 

yaptırdıysanız size mektupla ulaşılacaktır.
Anaokulundan olumlu bir yanıt alırsanız, 2 

hafta içerisinde kayıt yaptırabilirsiniz. 
Olumlu cevap aldığınız anaokuluna kayıt 

yaptırmak istemezseniz , isminiz başvuru 

listesinden silinecektir. 
 
Başvurunuza anaokullarından olumlu 

bir yanıt gelmezse? 
*Çocuğunuzun kaydını tekrar yaptırmalısınız ve 

listenize yeni Anaokulları da ekleyebilirsiniz.
*Çocuğunuzu göndermek istediğiniz 

anaokulunun yöneticisiyle irtibata geçip, sıra 

gelinceye kadar bekleyebilirsiniz. Fakat bu 

yöntem uzun sürebilir.

Anaokullarından olumlu bir yanıt 

alamadınız mı?
Eğer çocuğunuz için anaokulu 

bulamadıysanız, tekrar Aile bürosuna ya da 

Kita Einstieg ekibimize basvurabilirsiniz. 
Aile bürosu size Lüneburg'taki çocuk bakıcıları 

hakkında, Kita-Einstieg ekibi de oyun grupları 

hakkında bilgi verebilirler.

Lüneburg'taki anaokullarına 

başvurmak için Lüneburg'ta ikamet mi 

etmek gerekir?
Genellikle evet.  Lüneburg'taki anaokulları, 

Lüneburg'ta ve çevresinde ikamet edenler 

içindir.
Eğer Lüneburg dışında oturuyor ve Lüneburg'a 

taşınmayı planlıyorsanız. Taşınma tarihinizi de 

başvuru sırasında belirtiniz. 
Bazı işverenlerin çalışanları, belirli 

anaokullarında  ayrılmış yerlerden de 

faydalabilirler.

Ne zamandan itibaren çocuğumun 

kaydını yaptırabilirim?
(Krippe) Anaokulu öncesi kreşlerine 

doğumdan hemen sonra, Anaokullarına da 

başlamak istediğiniz tarihten 18 ay önce 

basvurabilirsiniz.

http://www.hansestadtlueneburg.de/Kitaportal

