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Anket 2:  

Herhangi bir Çocuk Bakım Merkezi’nde ya da Koruyucu Anne ya da 
Baba tarafından bakılmayan 0-14 yaş arası çocukların bakım ihtiyaçlarını 

belirlemeye yönelik ebeveyn anketi. 
 

 Çocuğunuz 0-14 yaşları arasında ise ve herhangi bir Çocuk Bakım Merkezi ya da 
Koruyucu Anne ya da Baba tarafından bakılmıyorsa lütfen bu formu doldurunuz.  

 Çocuğunuz herhangi bir Çocuk Bakım Merkezi’ne gidiyorsa lütfen 1 numaralı anketi 
doldurunuz.   

 Her çocuk için ayrı bir form doldurulmalıdır. 

 Anket ve Kişisel Bilgilerin Korunması hakkındaki ekleri bu Anketin son sayfasında 
bulabilirsiniz. 

 
Çocuk 

 
(1) Çocuğun doğum tarihi                               Çocuğunuzun doğduğu ay 
 
 
 

 Bakım İhtiyacı 
 

 
(2a) Çocuğum için ihtiyacım olan bakım hizmeti 
 
☐ şu anda ve ileride herhangi bir bakım merkezine ihtiyaç duymuyorum  (lütfen 8 

numaralı soruyla devam ediniz) 

☐  _______________________ tarihinden itibaren (lütfen tarihi belirtiniz) aşağıdaki 
merkezlerden birinde: 
(lütfen işaretleyiniz, birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz, açıklamalar ektedir): 
☐ Kinderkrippe  (6 ay -3 yaş arası çocuklar için)  
☐ Kindergarten (yuva) 

 ☐ Hort (okul çocukları için) 
 
    
☐ Günlük bakım (Koruyucu Anne, Koruyucu Baba) 
☐ Offene gebundener Ganztagesklasse (belirli günlerde ya da her gün düzenli okul 

sonrası eğitim) 
☐ Yukarıdakilerin haricinde: __________________________ 

 
(2b) Çocuğum bir ya da birden fazla Çocuk Bakım Merkezi’nin bekleme listesinde yer alıyor.   

(lütfen işaretleyiniz ve bakım merkezinin adını yazınız): 
 
☐  evet   
 ______________________________________________________________________ 
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☐ hayır   
 

Bakım Saatleri ve Miktarı 
 
(3) Çocuğum için aşağıda belirttiğim miktarda gün ve saatlerde bakım ihtiyacı duyuyorum (lütfen 
işaretleyiniz ve boşlukları doldurunuz): 
   

☐ Pazartesi ____ Saat saat _______ den/dan ________ e kadar 
☐ Salı ____ Saat  saat _______ den/dan ________ e kadar 
☐ Çarşamba ____ Saat  saat _______ den/dan ________ e kadar 
☐ Perşembe ____ Saat saat _______ den/dan ________ e kadar 
☐ Cuma ____ Saat saat _______ den/dan ________ e kadar 
☐ Cumartesi ____ Saat  saat _______ den/dan ________ e kadar 
☐ Pazar ____ Saat saat _______ den/dan ________ e kadar 
 

  Haftada toplam ____ Saat 
 
 

Bakım Merkezi’nin Yeri 
 
(4) Bakım Merkezi ya da koruyucu Anne /Baba yanında günlük bakım hizmeti nerede olmalı:   

 
(lütfen Belde/Şehir /İlçe adını yazın):   

 
 
 

Nedenler:  
☐ Ben ya da eşim bu şehirde yaşıyoruz. 
☐ Ben ya da eşim bu şehirde çalışıyoruz. 
☐ Şu anda kullandığımız bakım olanağına oturduğumuz yerden toplu taşıma imkânı yok. 
☐Çocuğumun engellilere ya da özel bakıma ihtiyacı olan çocuklara uygun bir merkezde 

(Förderschule) eğitim görmesi gerekiyor. 
☐ Çocuğumun kardeşi buradaki bir merkeze gidiyor. 
☐ Bu Merkez mensubu bulunduğum kiliseye ait. 
☐ Çocuğum bu belde/şehirde okula gidecek. 
☐ yukardakilerden 
farklı nedenler:  

 
Bakım Merkezi’nin Pedagojik Yapısı 

 
(5a) ☐  Bakım Merkezi ya da Koruyucu Anne /Baba aşağıdaki özellikleri taşımalı: 

Lütfen belirtiniz. 
  
  

 
 ☐ Bakım Merkezi’nin pedagojik yapısı benim için önemli değil. 
 
(5b)  Çocuğumun aşağıdaki bakım merkezlerinden birinde bakılmasını tercih ederim: 

Bakım Merkezi 1  
 
 

 
 Bakım Merkezi 2 
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 Bakım Merkezi 3 
 
  

 
(5c)   Çocuğumu bir Waldkindergarten (Doğa kreşi) ne göndermek isterim:  
 

☐ evet lütfen (5d) ile devam edin 
☐ hayır lütfen (6a) ile devam edin 
 

 
 

(5d)  Bir Waldkindergarten (doğa kreşine) gitme koşulları: 
  

- Waldkindergarten (doğa kreşi) Rothenburg şehir merkezinden yaklaşık 8-12 km 
uzaklıkta olmalı 

- 8.00 – 14.00 Saatleri arasında açık olmalı 
- Herhangi bir otobüs ile ulaşım imkânı olmadığından, çocuğun ulaşımı velisi 

tarafından temin edilmeli 
 

☐ evet  
☐ hayır  

 
  
 

Beslenme 
 

(6a)   Kahvaltının çocuğum için Bakım Merkezi tarafından sağlanmasını istiyorum:  
 
☐ evet 
☐ hayır 
  

 
 (6b)  Öğle yemeğinin çocuğum için Bakım Merkezi tarafından sağlanmasını istiyorum:  
 
☐ evet 
☐ hayır 
 
Günlük Bakım  
  
(7a)   Çocuğumun bir Çocuk Bakım Merkezinde değil, günlük bakım hizmeti veren koruyucu 

anne ya da baba yanında bakılmasını istiyorum.  
 

☐ evet lütfen (7c)ile devam edin 
☐ hayır lütfen (7b)ile devam edin 

 
(7b)  Çocuğumun bir Çocuk Bakım Merkezi’ne ek olarak günlük bakım hizmeti veren koruyucu 

anne ya da baba yanında bakılmasını istiyorum.  
 
 

☐evet, Günlük Bakım sunan kişi çocuğuma bakmalı.  
Lütfen (7c)ile devam edin 

☐ hayır, Günlük Bakım Hizmeti sunan kişinin ek bakımına ihtiyaç duymuyorum. Lütfen 
(8)ile devam edin 
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(7c)  Çocuğum aşağıdaki gün ve saatlerde Bakım Merkezine ek olarak Gündüz Bakım 
Hizmetine ihtiyaç duyacak.(lütfen işaretleyiniz ve boşlukları doldurunuz): 
   

☐ Pazartesi ____ Saat saat _______ den/dan ________ e kadar 
☐ Salı ____ Saat  saat _______ den/dan ________ e kadar 
☐ Çarşamba ____ Saat  saat _______ den/dan ________ e kadar 
☐ Perşembe ____ Saat saat _______ den/dan ________ e kadar 
☐ Cuma ____ Saat saat _______ den/dan ________ e kadar 
☐ Cumartesi ____ Saat  saat _______ den/dan ________ e kadar 
☐ Pazar ____ Saat saat _______ den/dan ________ e kadar 
 

  Haftada toplam ____ Saat 
 

  
Okul Tatili Süresince Okul Çocuklarının Bakım İhtiyacı 
İleriki zamanlarda okul öncesi çocukların  (yaz tatilinden itibaren) ve okul çocuklarının (yaz tatili 
süresince) bakım ihtiyaçlarının önceden belirlenmesini sağlamak bakımından lütfen aşağıdaki 
bilgileri veriniz.  
 
(7) Aşağıdaki tatillerde, tatil haftası süresince bir ya da birden fazla gün çocuğum için okulda 
tüm gün bakım olanağına ihtiyaç duyuyorum: 
 
☐ Faschingsferien (Karnaval Tatili) 
 
☐ Osterferien (Paskalya Tatili) 
  ☐ 1. Hafta ☐ 2. Hafta 
 
☐ Pfingstferien (Pfingsten Tatili) 
  ☐ 1. Hafta ☐ 2. Hafta 
 
☐ Yaz tatili 
  ☐ 1. Hafta ☐ 2. Hafta 
  ☐  3. Hafta ☐ 4. Hafta 
  ☐  5. Hafta ☐  6. Hafta 
 
☐ Herbstferien (Güz Tatili) 
  
☐ Weihnachtsferien (Noel) 
  ☐ 1. Hafta ☐ 2. Hafta 
 

 
Anketin Sonu 

 
 

 
Desteğiniz için teşekkür ederiz! 

 
Lütfen doldurmuş olduğunuz bu Anket Formunu 13.03.2020 tarihine kadar  

Stadt Rothenburg, Marktplatz 1, 91541 Rothenburg o.d.T. adresine teslim ediniz ya da 
kaemmerei@rothenburg.de adresine E-Posta yoluyla gönderiniz:  

 
 

Açıklamalar 
 
Tatil Süresince Bakım İmkânı 
Tatil Süresince Bakım İmkânı 
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Paskalya, Pfingsten ve Yaz (Oster, Pfingst, Sommerferien) tatilleri esnasında Rothenburg 
şehrinde bulunan ilkokulda çocuk bakım hizmeti sunulacaktır.  
 
Hort 
Hortlar okul çocuklarının okul saatleri öncesi, öğleden sonra ya da tatillerde pedagojik 
formasyona sahip eğitmenler tarafından eğitilerek (örneğin: çocuklar Hort’da ev ödevlerini 
yapabilirler) bakımının yapıldığı Çocuk Bakım Merkezleridir.  
 
Krippe 
Krippe üç yaş öncesi çocukların pedagojik formasyona sahip eğitmenler tarafından eğitilerek 
bakımının yapıldığı Çocuk Bakım Merkezleridir.  
 
Kindergarten 
Kindergärten (Yuva) üç yaşından okul başlangıç yaşına gelen çocukların pedagojik formasyona 
sahip eğitmenler tarafından eğitilerek bakımının yapıldığı Çocuk Bakım Merkezleridir.  
 
Mittagsbetreuung 
Mittagsbetreuung okul çocuklarının okul ders saatlerinin bitiminden sonra saat 14’e kadar bakım 
gördüğü merkezdir. 
 
Nachmittagsbetreuung 
Nachmittagsbetreuung okul çocuklarının yaklaşık saat 16’ya kadar bakım gördüğü merkezdir. 
 
Pedagojik Merkez 
Ayrıca Evang.-Luth. Kirchengemeinde (Evangelist Kilisesi) Heilig Geist „St. Leonhard“ 
Kindergarten (yuvasında) (Rappelkiste) Montessori-Pädagojiği sunar. 
Çocuk bakım merkezleri olan „Alter Stadtgraben“, „St. Leonhard“, „Am Herterichweg“, „AWO-
Kinderhort“ ve „Heckenacker (Modul)“ Krippe olanaklarını sunar. 
Bununla beraber „Kindergarten St. Johannis“ (Erlbacher Straße)  Çocuk Bakım Merkezi (yuva) 
normal çocuk bakım hizmetine ek olarak bünyesinde bütünleştirici çocuk bakım merkezini 
barındırır. (Engelli ya da engelli olma riski olan ve bu nedenle özel eğitime ihtiyacı olan 
çocuklara yönelik) Mittagsbetreuung (öğlene kadar bakım hizmeti) okul çocukları için 
Topplerweg ve Ansbacher Straße’de bulunan „AWO-Kinderhort“ ve Kindergarten „St. Leonhard“ 
(Rappelkiste)  de sunulmaktadır. 
Rothenburg’da bulunan okullarda offene oder gebundene Ganztagsbetreuung (açık ya da 
kapalı tüm gün bakım) imkânı sunulur.   
 
Tagespflege (Günlük koruyucu Anne /Baba Bakımı) 
Günlük bakım hizmeti kendi çocuklarının dışında en fazla 5 çocuğa bakım imkânı sunan kişidir. 
Bakım hizmeti bu şahısın (Tagesmutter oder Tagesvater) (koruyucu anne ya da baba) evinde 
sunulur. 

 
Kurumlar 
Kurumlar, Çocuk Bakım Merkezleri gibi hizmetlerin personel ve diğer gerekli ihtiyaçlarını 
karşılayan oluşumlardır. Rothenburg şehrinde bulunan bütün Çocuk Bakım Merkezleri serbest 
hayır kurumlarına bağlıdır.  
Belirtilen Çocuk Bakım Merkezleri aşağıdaki kurumlara bağlıdır: 

 Katholische Kirche (Katolik kilisesi): 1 Merkez (Erlbacher Straße’de bulunan çocuk 
yuvası Kindergarten St. Johannis) 

 Evangelisch-Lutherische Kirche (Evangelist kilisesi): 4 Merkez (Kinderkrippe ve 
Kindergarten (yuva) „Alter Stadtgraben“ (Altstadt), „  Heckenacker’da bulunan St. 
Leonhard -Rappelkiste“, „Kindergarten “)  

 Arbeiterwohlfahrt (AWO): 2 Merkez (Topplerweg ve Ansbacher Straße’de bulunan 
Hort’lar, „ Herterichweg’de bulunan“ Kindergarten (yuva))  
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 Jugendhilfe Creglingen: Okul tatilinde bakım İlkokul, farklı okullarda offener Ganztag 
(gündüz bakım)  

 
Waldkindergarten (Doğa Yuvası) 
 Waldkindergarten (Doğa Yuva’sında) üç ve altı yaş arasındaki çocuklar eğitim, öğrenim ve 
bakım görürler. Aktivitelerin çoğu dış mekânlarda özellikle de ormanda gerçekleşir. 
  
  

Kişisel Bilgilerin Gizliliği 
 
Bu anketin doldurulması isteğe bağlı olup kişisel bilgilerin gizliliği korunmaktadır. Burada 
verdiğiniz bilgiler sadece Stadt Rothenburg o.d.T. tarafından çocuklarınıza verilecek olan bakım 
hizmetlerinin önceden planlanması bakımından değerlendirilecek ve kullanılacaktır.  
 


