كيفية استخدام  LITTLE BIRDيف  5خطوات للحصول عىل مكان لرعاية االطفال يف الروضة
portal.little-bird.de/suche

ميكن استعامل  LITTLE BIRDيف جميع االوقات من
البيت وبواسطة الكمبيوتر او التليفونات الذكية او
التابلت.
بطبيعة الحال ميكنكم تقديم طلبات رعاية االطفال
شخصيا يف املكتب.
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 LITTLE BIRDعبارة عن محرك بحث:
ميكنكم الحصول عىل املعلومات املتعلقة بالجهات
املختلقة التي تقدم خدمة رعاية االطفال ببساطة
ووضوح بدون تسجيل.
ميكنكم ايضا تسجيل طلبتاكم حتى لو مل توجد اماكن
شاغرة.

البحث
يجب تعبئة منوذج البحث .بعد ذلك يجب النقر عىل
ايقونة „بحث عن الرعاية”.
امكانيات البحث:
•
•
•
•
•

بحسب العمر وبداية الرعاية
بحسب اسم مقدم الرعاية
بحسب العنوان املحدد (+الحارة)
بحسب منطقة تواجد املدرسة
جميع العروض يف بلدية واحدة

ستعرض نتائج البحث عىل لوحة تفاعلية كرموز
وستظهر مرتبة ترتي ًب ا أبجديً ا
ومن خالل النقر باملاوس عىل الرمز يف اللوحة أو عىل
اسم مقدم الرعاية  ،ميكنكم الحصول عىل
معلومات حول:
•
•
•
•
•

إتساع مركز رعاية االطفال
اإلدارة املسؤولة عن رعاية االطفال
ساعات الدوام الرسمي
االنواع املختلقة للرعاية
املفاهم الرتبوية
مالحظة :لحفظ قامئة م راكز رعاية األطفال ،يتعني
التسجيل مسب ًق ا (انظر خطوة .)2

تقديم طلبات رعاية االطفال مع :LITTLE BIRD
بعد التسجيل بامكانكم تقديم طلبات رعاية االطفال
املناسبة مبارشة يف املوقع االلكرتوين (ميكنكم ايضا
تقديم عدة طلبات يف نقس الوقت).
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تسجيل
من خالل النقر عىل ايقونة „تسجيل” ،يتم االنتقال
إىل صفحة جديدة ميكن من خاللها إدخال البيانات
الشخصية ملرة واحدة وذلك إلنشاء ملف تعريف
املستخدم.
• يجب تفعيل ملفات تعريف االرتباط ( )cookiesو
 JavaScriptعىل املتصفح
• يجب تحديد اسم املستخدم وكلمة املرور (يجب
ان تتكون كلمة املرور من  8وحدات تحتوي عىل االقل
عىل حرف واحد كبري و حرف واحد صغري)
• يجب تعبئة جميع الخانات (ومن املهم جدا
كتابة الربيد اإللكرتوين الصحيح ليك يتم ارسال رسالة
إلكرتونية بعد إكامل التسجيل لتاكيد التسجيل)
• املوافقة عىل رشوط االستخدام وحامية البيانات
• النقر باملاوس عىل „تسجيل”
• ستحصل عىل رسالة تاكيد التسجيل بواسطة الربيد
اإللكرتوين
• يجب التسجيل يف „ “Little Birdباستخدام اسم
املستخدم وكلمة املرور
من اآلن ميكنكم:
• معرفة الجهات املسؤولة عن تقديم خدمات رعاية
االطفال
• حفظ البحث الخاص بك
• تقديم طلبات رعاية االطفال
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تقديم طلب الرعاية
من خالل النقر باملاوس عىل ايقونة „ تقديم طلب
الرعاية” ،يتم االنتقال إىل االستامرة املخصصة إلدخال
البيانات الشخصية.
• يجب تعبئة كل البيانات التي تحتوي عىل رمز*
(معلومات عن الويص /الوالدين  /الشخص املسؤول عن
توقيع العقد مع روضة االطفال /الطفل /نوع الرعاية
املطلوبة).
• اختياريً ا :ميكنكم تحديد امل راكزالتي لها األولوية.
• ارسال الطلب :سيتم إبالغ املسؤول عن الرعاية
لالهتامم بطلبك
• بامكانكم تك رار هذة العملية مع م راكز اخرى (قد
يكون عدد امل راكز محدودا)
لحفظ ملف الطلب لتستطيع استخدام
البياناتك يف طلبات اخرى ,ينبغي املوافقة عىل
تخزين البيانات.
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انتظار الرد
انتظار رد الجهات املسؤولة عن رعاية االطفال:
• بعد االرسال تظهر كل الطلباتك املرسلة تحت
„طلبات الرعاية“
• تم ارسال طلبك اىل الجهات املسؤولة عن رعاية
االطفال بامان
• سيتصل بك املسؤولة عن رعاية االطفال الح ًق ا
مالحظة :توزيع األماكن يتعلق بالجهات
املسؤولة عن رعاية االطفال فقط .ليس ل Little
 Birdأي تأثريعىل ذلك.
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الرد

احتامل :1

احتامل :2

احتامل :3

• دعوة إىل مقابلة شخصية:
يف حالة مل تتم املقابلة الشخصية بعد.

• دعوة إىل مقابلة شخصية
يف حالة مل تتم املقابلة الشخصية بعد.

• رفض طلبك من قبل الجهات املسؤولة عن
رعاية االطفال بسبب عدم وجود اماكن شاغرة

• العرض باملكان :يجب عىل الوالدين املوافقة
عىل العرض أو رفضه خالل املوعد املحدد .وحتى
ذلك الوقت ،سيتم إلغاء جميع الطلبات االخرى

• العرض باملكان :يجب عىل الوالدين املوافقة
عىل العرض أو رفضه خالل املوعد املحدد .وحتى
ذلك الوقت ،سيتم إلغاء جميع الطلبات االخرى

• بعد الرفض :ميكنك تقديم طلبات اخرى او
انتظار جواب من جهات اخرى

• قبول املكان :يف حالة تأكيد حجزك للمكان
سيتم إلغاء جميع طلبات الحجز األخرى تلقائ يً ا.
• العقد

• رفض الطلب :بعد رفض الطلب ييتم الغائه
من املوقع ويتم تفعيل الطلبات االخرى
• االن يستطيع الوالدين تقديم طلبات جديدة
و/او انتظار أجوبة من جهات اخرى مسؤولة عن
رعاية االطفال

