Übersetzung des Anmeldetools

Sprache: ____________türk_____________________

Digitales Anmeldetool

Dijital kayıt aracı

Dies ist eine Anleitung für die digitale Anmeldung zum Steinburger
Feriendorf.
1. Gehen Sie auf die Internetseite www.kjr-steinburg.de

Steinburg Feriendorf'un dijital kaydı için talimatlar

2.

Klicken Sie rechts auf den Button „hier anmelden“.

2. Sağ taraftaki "Buradan kaydolun" düğmesine tıklayın.

3.

Suchen Sie die Überschrift „Steinburger Feriendorf“.

3. "Steinburger Feriendorf" başlığını bulun

4.

Klicken Sie auf den Link zum Anmeldetool.

4.Oturum açma aracına giden bağlantıya tıklayın

1. www.kjr-steinburg.de web sitesine gidin

Es öffnet sich folgendes Fenster:

Aşağıdaki sayfa açılacaktır

Lütfen Cocugunuzun hangi bolgeye ait oldugunu secin

Dann öffnet sich eine neue Seite.

Daha sonra tekrer yeni bir sayfa acilicak.

1. Bölüm

1. Abschnitt

Yasal Veseyati kisi hakkinda bilgiler
Soyadi

Isim

Ek olarak

Sokak

Oturdugu yer

Posta Kodu

E-posta

Telefon numarasi

(bu telefon numarasindan herzaman ulasilabilinir.)

(Bu adrese kabul onaylaqrinin hepsi haber verilicek)

Ebeveynlerin ikiside calisiyor.
Ben yalniz çocuğumu büyütüyorum ve calisiyorum.
Bunların hiçbiri benim için geçerli değil

2. Bölüm

2. Abschnitt

Cocuk hakkinda bilgiler

Isim

Soyadi

Dogum tarihi (TT.MM.JJJJ)
Erkek

Kadin

Cocucgun adresi (eger baska bir adreste kayitliysa):
Sokak

Oturdugu yer
Posta Kodu

cesitli

3. Bölüm

3. Abschnitt

Katilimci hakkinda bilgliler
Katılım süresi
Lütfen buradan secin
Sie können hier die Woche auswählen, in der Ihr Kind teilnehmen soll und die
Bushaltestelle, an der Ihr Kind einsteigen soll.

Burada çocuğunuzun katılacağı haftayı ve çocuğunuzun binmesi gereken otobüs
durağını seçebilirsiniz.

Aktar
Lütfen buradan secin



Mein Kind wird den oben gewählten Bus nutzen.

Çocuğum yukarıda belirtilen otobüse biniyor



Mein Kind wird täglich zum Veranstaltungsort gebracht und abgeholt.

Çocuğunuzu Steinburger Feriendorf'a getirirsiniz ve alırsınız



Mein Kind wird alleine ohne Begleitung täglich zum Veranstaltungsort
kommen und nach Ende der Veranstaltung wieder nach Hause gehen.

Çocuğunuz Steinburger Feriendorf'a tek başına gelip gidebilir

İkinci bir haftaya katılmak isterseniz buradan dönemi seçebilirsiniz. İkinci
haftada transfer artık garanti edilmiyor! Katılım ancak hala kalan yerler
varsa mümkündür. Bunlar kura yolu ile verilir.
Ikinci Istedigim Hafta
Lütfen buradan secin

4. Bölüm

4. Abschnitt

Devamli bölümler
maliyetler

Yemek secenakleri
Lütfen buradan secin

(Ücretler, rezervasyon onayının GS'de vergiden önce alınmasından 14 gün sonra başlar)





Normale Kost
Vegetarier
Kein Schweinefleisch

Normal Yemek
Vejeteryan
Domuz eti yemeyen

Lütfen buradan secin
 75 € - Wir beziehen keine Hilfen
 40 € - Wir beziehen Hilfe nach dem SGB II, III
oder XII

Yüzme dereceleri
Lütfen buradan secin







Kein Schwimmer
Frühschwimmer (Seepferdchen)
Deutsches Schwimmabzeichen Bronze
Deutsches Schwimmabzeichen Silber
Deutsches Schwimmabzeichen Gold

Yüzme bilmiyor
Yeni yüzme ögreniyor
Alman yüzme derecesi Bronz
Alman yüzme derecesi Gümüs
Alman yüzme derecesi Altin

75 € - Hayir , biz hic bir yardim talep
etmiyoruz
40 € - Biz Sosyal hizmetler“den yardim
aliyoruz SGB II, III oder XII

Allerji / Hastalik/ Farkli ihtiyaclar(Hicitme cihazi, Engelli …):

Lütfen çocuğunuzun tüm özelliklerini dürüstçe buraya girin. Emin
değilseniz, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Geziler
Lütfen buradan secin



Mein Kind darf an Ausflügen in
Begleitung von Betreuer*innen
teilnehmen

Benim Cocugum Eşlikile birlikte gezilere
katilabilir



Mein Kind darf nicht an Ausflüge
teilnehmen

Benim Cocugum gezilere katilamaz

5.ve 6. Bölüm

5. und 6. Abschnitt

Bilmek
Organizatörün katılım koşulları: (göster)
Organizatörün veri koruma bilgileri: (göster)

Ben bundan sonraki olacak Praogramlara katilmak istiyorum , lütfen e-posta ile haberdar edin

Kaydı yürütün (veri aktarımı biraz zaman aldığından lütfen yalnızca bir kez tıklayın.)

Daha fazla not:
Daha sonra e-posta ile bir alındı onayı alacaksınız. Yer alırsanız bizden bir ödeme talebi alacaksınız. Parayı alır almaz,
bir rezervasyon onayı alacaksınız (ayrıca e-posta ile).

