
SORULARINIZDA KREŞ NAVIGATÖR SERVISI 
SIZE YARDIMCI OLACAKTIR
Stadt Herne
Fachbereich Kinder-Jugend-Familie
Familienbüro
Hauptstraße 241
44649 Herne

Telefon 0 23 23 / 16 - 42 40
kita-navigator@herne.de

Pazartesi ile Perşembe günleri arasında  8.00 – 16.00 
Cuma      8.00 – 13.00

Lütfen önceden telefonla randevu alınız. 

www.herne.de/kita-navigator
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Herner
Kita-Navigator
Anaokulu bul ve ön kayıt yap 

ANAOKULUNDA YER BUL: 
Anaokulu Navigasyonu ile Herne’deki tüm çocuk gündüz 
bakım evlerini bulabilirsiniz. Buradan merkezi olarak ilgili 
kurum hakkında bilgi edinebilir ve istediğiniz anaokuluna ön 
kayıt yaptırabilirsiniz. 

Bunun için: 

1. Anaokulu ara 
2. Anaokulu seç 
3. Kayıt listesini aç 
4. Velinin bilgilerini gir 
5. Çocuğun bilgilerini gir 
6. Verileri kontrol et ve tasdikle 

İsterseniz ön kayıt durumunu online görüntüleyebilirsiniz. Bu 
amaçla, internet bağlantısı olan bir cihazla her zaman giriş ya-
pabileceğiniz şifre korumalı bir alana kişisel erişim hakkı tanınır. 
Anaokulu için bir tanışma daveti veya kabul bildirisi gibi bildirim-
ler de size yine bu alandan ulaştırılır. 
Arzu etmeniz halinde, bu bilgileri posta yoluyla almanız da müm-
kündür. 
İnternet erişimi olmayan ebeveynler, istedikleri anaokuluna ön 
kayıt yaptırabilir veya randevu alarak Aile Büromuzun hizmet 
şubesinde danışmanlık hizmeti alabilirler. Hemen çocuğunuzun 
doğumundan sonra gerçekleşen Hoşgeldin Ziyaretleri kapsamın-
da bir anaokulu yerine ön kayıt yaptırmanız da mümkündür. 

Lütfen dikkat edin: 
Anaokulu Navigasyonu, bir listeden size uygun birden fazla kurumu 
seçebileceğiniz bir online ön kayıt sistemidir. Bu ise ilk aşamada, arzu 
ettiğiniz bir kurumda yer bulma garantisi teşkil etmez. Bağlayıcı bir yer 
taahhüdü ancak ilgili bakım sözleşmesi imzalandığında gerçekleşir. 



DEĞERLI EBEVEYNLER, 
DEĞERLI YASAL VELILERI,

Hızlı ve kolay bir şekilde kreş mi arıyorsunuz?
Bu konuda size kreş navigatörü yardımcı olacaktır.

Herne‘de eğitim erken çocukluk döneminde başlar.
Kreşte oyun oynayarak öğrenimin gerçekleştiği ve önemli ilk 
deneyimlerin kazanıldığı yerlerdir. Kreş navigatörü ile şehri-
mizdeki çeşitli kreş imkanlarına yönelik genel bir bakış elde 
edebilirsiniz. Çocuğunuz için neyin önemli olduğunu seçe-
bilirsiniz: Kreşe kısa mesafe mi, özel eğitim konseptleri mi 
yoksa başka dilekleriniz ön planda olmasını mı istersiniz? 
Merkezi portal aracılığıyla, tesisler hakkında ilk bir izlenim 
edinebilirsiniz ve çocuğunuzun ihtiyaçlarına göre uygun bir 
yer bulabilirsiniz.

Bunu yapmak için, yalnızca bir kez kayıt olup yer ayırmanız 
gerekmektedir. Artık her anaokuluna teker teker listeye ya-
zılmanıza gerek kalmaz. Böylece alan tahsisiniz daha hızlı, 
daha kolay ve daha net hale gelmektedir. Herne`de yaşayan 
çocuklara, hayatlarına iyi bir başlangıç için en iyi imkanları 
sunmak istiyoruz. 

Bu konuda kreş navigatörü önemli bir rol oynamaktadır. 

Tabii ki, yine de randevu alabilir ve istediğiniz kreşi yerinde 
tanıyabilirsiniz, çünkü kişisel temas kurmak çok önemlidir. 
Fakat, kreş navigatörü seçiminizi kolaylaştırabilir ve size ve 
çocuğunuza stressiz bir başlangıç sağlayabilir.   

Saygılarla

Belediye Başkanı  
Dr. Frank Dudda

ANAOKULU NAVIGASYONU 

Anaokulu Navigasyonu üzerinden merkezi ve online olarak 
Herne’deki tüm Anaokulları hakkında bilgi edinebilir ve ön 
kayıt yaptırabilirsiniz. Bu platformda belediye, kilise veya 
diğer bir kurum bünyesinde faaliyet gösteren tüm anaokul-
larını bulabilirsiniz. 

Arama fonksiyonunu kullanarak size yakın olan kurumları 
bulmanız mümkündür. Bu kurumlardan her biri sundukları 
tekliflere, bakım saatlerine ve ağırlıklı pedagojik alanlarına 
ilişkin bir tanıtıma sahiptir. Bunun haricinde her bir Anaoku-
luna ait bir resim galerisi de mevcuttur. Sizin beklentileriniz 
ve Anaokulun kabul kriterleri dikkate alınarak çocuklar oto-
matik olarak uygun Anaokullarına atanırlar. 

Çocuk gündüz bakım evlerinde veya belediyeye ait bir büyük 
bakım evinde bir yer arıyorsanız, 

0 23 23 / 3 98 60 54 telefon numarasından Herne Gündüz Anneleri 
veya 
0 23 23 / 16 - 31 76 telefon numarasından Herne Belediyesi 
sizlere yardımcı olacaktır.

 


