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Castrop-Rauxeler 
Navigatori i Kopsh-
teve dhe Cerdheve

Noch Fragen?
Për të gjitha pyetjet në lidhje me Navigatorin e 
Kopshteve dhe Çerdheve ne ju këshillojmë me 
kënaqësi edhe këtu tek Zyra e të Rinjve. 

Zyra e të Rinjve të qytetit Castrop-Rauxel  
Departamenti i Zhvillimit të Fëmijëve dhe të  
Rinjve Bochum Str.17, 44575 Castrop-Rauxel

Personi kontaktues / Qendra e shërbimit:
Katharina Druwen Zyra 10
Tel.  02305/106-2528

Orari i punës:
Të hënave, të martave: ora 10:00-12:00 
Të enjteve: ora 14:00-17:00

E-Mail: kita-navigator@castrop-rauxel.de https://
castrop-rauxel.kita-navigator.org/
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Rruga juaj per tek Naviga-
tori i Kopshteve dhe Cerdheve
Në Navigatorin e Kopshteve dhe Çerdheve do të 
gjeni të gjitha institucionet e Kopshteve dhe Çerd-
heve në Castrop-Rauxel.

Me anë të kritereve të ndryshme të përzgjedhjes 
mund të gjenden shpejt institucionet e përshtats-
hme për nevojat tuaja individuale.

Vetëm disa hapa për tek rezervimi

1. Kërkoni Kopshtin ose Çerdhen

2. Zgjidhni Kopshtin ose Çerdhen

3. Shtypni listën e rezervimeve

4. Jepni të dhënat e kujdestarëve ligjorë

5. Jepni të dhënat e fëmijës

6. Kontrolloni të dhënat

7. Përfundoni regjistrimin

Me këto hapa të thjeshtë ju regjistroni fëmijën tuaj. 
Sipas dëshirës mund të merrni hyrje në një zonë të 
mbrojtur me fjalëkalim, ku mund të kontrolloni gjith-
monë statusin e rezervimeve tuaja si dhe të merrni 
njoftime të tilla si ftesa apo konfirmimin e vendit.

Si alternativë ju mund t‘i merrni të gjitha njoftimet 
edhe me postë.

Për prindërit që nuk kanë internet, ekziston mundë-
sia e regjistrimit të të dhënave tuaja në vetë kopsh-
tin ose çerdhen ku ju doni të rezervoni vend për 
fëmijën tuaj.  

Për vendosjen e të dhënave me kënaqësi ju ndihmo-
jmë edhe ne tek Zyra e të Rinjve.

Sistemi i ri i rezervimit per prinderit ne internet

Online per tek vendi  
ne Kopsht ose Cerdhe

E re qe prej 
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E R I N

Parathenie nga kryetari i bashkise
Të dashur prindër,

Castrop-Rauxel është një qytet miqësor ndaj fë-
mijëve dhe familjeve. Cilësi për më të vegjëlit: ky 
është synimi ynë.

Që prej 1 gushtit 2013, fëmija juaj, pasi ka mbushur 
një vit, ka të drejtë ligjore për një vend në kopsht, 
çerdhe ose në një Qendër të Përkujdesjes Ditore. 
Në mënyrë që të mund të plotësojmë këtë të drejtë, 
ne kemi tashmë oferta të ndryshme përkujdesjeje 
në shumë pjesë të qytetit dhe këto do të vazhdojnë 
të zgjerohen akoma në të ardhmen. Qëllimi ynë 
është për të përmirësuar kushtet e jetesës së famil-
jeve dhe të harmonizimit të familjes dhe të punës.

Duke kërkuar për një vend përkujdesjeje, ju tani do 
të keni mbështetjen e portalit online Navigatori i 
Kopshteve dhe Çerdheve. Ju mund të gjeni infor-
macione të rëndësishme dhe gjithëpërfshirëse në 
lidhje me çdo Institucion të Përkujdesjes Ditore për 
fëmijë në qytetin e Castrop-Rauxel dhe njëkohë-
sisht do të keni mundësinë për të rezervuar direkt 
një vend për fëmijën tuaj në Institucionin tuaj të 
preferuar.

Sigurisht, pas këtij informacioni të parë ju mund të 
mblidhni përshtypje të tjera edhe në ditët e dyerve 
të hapura në tetor, sepse kontakti personal mbetet 
gjithmonë i rëndësishëm. Prindërit janë të mirëpri-
tur për një vizitë njohjeje nëpër këto institucione.

Unë shpresoj që ju do të gjeni shpejt dhe lehtë 
institucionin „tuaj“ të kujdesjes ditore për fëmijë 
me anë të Navigatorit të Kopshteve dhe Çerdheve.

I juaji

Rajko Kravanja
Kryetar bashkie i qytetit Castrop-Rauxel

Navigatori i Kopshteve dhe Cerdheve
Çfare është kjo?
Me Navigatorin e Kopshteve dhe Çerdheve të Cast-
rop-Rauxel ju keni në dispozicion një sistem për rezer-
vim vendi përkujdesjeje në Castrop-Rauxel, që është i 
sponsorizuar nga qyteti, kisha apo nga sponsorë të tjerë.

Natyrisht që si prindër ju keni shumë pyetje në lidhje me 
përkujdesin ditor të fëmijëve, për shembull:

Çfarë institucionesh ka? 
Çfarë ofrohet? 
Ku janë këto institucione?

- Prandaj  Navigatori i Kopshteve dhe Çerdheve u ofron 
prindërve një kërkim të thjeshtë të vendeve në Cast-
rop-Rauxel.

- Kërkimi, zgjidhja dhe vendosja e të dhënave për reg-
jistrim mund të bëhet në çdo kohë nga çdo kompju-
ter, tablet apo celular me internet.

- Përmes sistemit, prindërit marrin një vështrim të për-
gjithshëm të plotë mbi të gjitha ofertat e Institucione-
ve të Kujdesjes Ditore për Fëmijë në Castrop-Rauxel

- Me anë të kërkimit ndihmues të pjesëve të qytetit 
dhe të rrethinave mund të gjendet më shpejt Institu-
cioni i duhur i Kujdesjes Ditore për fëmijën.

- Institucionet prezantohen me një galeri fotografish, 
me përshkrimin e ofertës për kujdesin ndaj fëmijëve 
si dhe punën e tyre pedagogjike

- Me Navigatorin e Kopshteve dhe Çerdheve prindërit 
mund të rezervojnë nëpërmjet internetit dhënien 
e vendit në institucion dhe të vendosen kështu në 
listën e pritjes.

Kjo ju lehtëson gjetjen e kopshtit ose çerdhes së duhur 
për fëmijën tuaj.

Navigatorin e Kopshteve dhe Çerdheve bashkë me 
informacionet në lidhje me Institucionet e Kuj-
desjes Ditore për Fëmijë të Castrop Rauxel, si dhe 
mundësinë për rezervimin online, do t’i gjeni këtu:

https://castrop-rauxel.kita-navigator.org/

Ju lutemi vini re:
Navigatori i Kopshteve dhe Çerdheve është thjesht 
një sistem rezervimi online dhe jo një shpërndarje 
qendrore e vendeve. Kjo do të thotë që ju vërtet 
mund të rezervoni vend për fëmijën tuaj në disa 
kopshte apo çerdhe, por kjo nuk është garanci për 
një vend në institucionin tuaj të preferuar.

Çdo institucion kopshti apo çerdhe vendos vetë 
për shpërndarjen e vendeve. Një konfirmim i de-
tyrueshëm i vendit ndodh vetëm me nënshkrimin 
e kontratës.


