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Çocuk gündüz bakımı 
hizmetleri alanındaki çeşitli 
komitelere katılarak, velilerin 
menfaatlerini ortaklaşa temsil 
edebilmekte ve ihtiyaçlardaki 
eksikliklere dikkat 

çekebilmekteyiz.

Kendi uzman gruplarımızla 
bir konuya odaklanarak köklü 
bir bilgi birikimiyle iyileştirme 
yönünde çalışmalar 
yürütebiliyoruz.

İdare, siyaset, hizmet 
sağlayıcıları ve kreş yönetim 
personelinin yanı sıra gündüz 
bakım hizmetleri çalışanları 
için de müracaat noktasıyız.

Hakkımızda bilgi almak istiyorsanız, 
bunu dilediğiniz zaman yapabilirsiniz.

Bizimle iletişime geçiniz.

BIZE ŞU ŞEKILDE ULAŞABILIRSINIZ:MENFAATLERINIZE 
SAHIP ÇIKIYOR 
VE HER ZAMAN 
BIR ÇÖZÜM 
BULMAYA 
ÇALIŞIYORUZ!

Kreş ve Çocuk Gündüz Bakım Hizmetleri Kent Aile Birliği
Delmenhorst



FAALIYET ALANLARIMIZ:

Çocuk gündüz bakımının 
kalitesi, diğer şeylerin yanı 
sıra, uzman başına düşen 
çocuk sayısı, hazırlık ve 
takip süreleri veya yetersiz 
vekalet modellerinden 
olumsuz etkilenmektedir.

KREŞ KALITESI

Kreşlerde sağlığı teşvik 
eden, sağlıklı yemeklerin 
sunulmasını sağlamak için 
DGE kalite standardı (Alman 
Beslenme Derneği) uygun 
bir kılavuz niteliğindedir. 
Ne yazık ki, yemek için 
ödenen eşit katkı payları, 
aynı zamanda öğle yemeği 
için eşit değer anlamına 
gelmiyor. Kalite kontrolü 
burada eksiktir. Çocuklar 

için günün genellikle tek 
sıcak yemeği uygun 
kalitede sunulmalıdır.

Yeni Aşağı Saksonya Kreş 
ve Çocuk Gündüz Bakım 
Yasası (NKiTaG) çocuk 
gündüz bakım hizmetlerinin 
güvenilirliği açısından ciddi 
sonuçlar doğurmakta ve 
aile birliklerinin bölgeler 
üstü örgütlenmesini 
zorlaştırmaktadır.

NKiTaG

2021 yazında, uzun bir aradan sonra ilk kez, çocuk 
gündüz bakım hizmetleri alanından velileri üye olarak 
kabul edebildik. Bu çıkarları da koruyabilmek için, çocuk 
gündüz bakım hizmetleri alanının ilave üyelerle güçlendi-
rilmesi önem arz etmektedir.

Çocuk gündüz bakım hizmetlerinde verilen güvenilir 
bakım hizmetinin, bir kreşteki bakım hizmetleri ile eşitlen-

mesi için, diğer hususların yanı sıra vekalet modelleri ile 3 
yaş altı grubundan 3 yaş üstü grubuna geçişte iyileştirme-

ler yapılması gerekmektedir. 

Size mümkün olduğunca farklı yollardan erişebilmek için 
kendi web sitemizin yanı sıra Facebook ve İnstagram 
hesaplarımız da bulunmaktadır.

Sizi gelişmelerden haberdar edebilmek için haberleri ve 
faydalı bilgileri buralarda paylaşıyoruz.

ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIM HIZMETLERI

SOSYAL MEDYAÖzel eğitim ihtiyacı olan 
çocuklar da erken çocukluk 
eğitimine katılma hakkına 
sahiptir. Bu katılım, ihtiyaç 
değerlendirmesi eksikliği ve 
yetersiz tedarik nedeniyle 
ne yazık ki her çocuk için 
garanti edilememektedir.

KAPSAYICILIK

AILE 

TEMSILCILERINE 
DESTEK

ÖĞLE YEMEĞI 
IKRAMININ 

KALITESI


