Як працює LITTLE BIRD: або 5 кроків до місця у дитячому садку
Веб-сайт: portal.little-bird.de/suche
Порталом LITTLE BIRD зручно
користуватися будь-коли та будь-де,
не виходячи з дому за допомогою
комп‘ютера, смартфона або планшета.
Звичайно, ви, як і раніше, можете
звернутися за допомогою до дитячих
установ чи до адміністрації міста.
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LITTLE BIRD - це пошуковий сервіс для
батьків, де ви завжди можете отримати
інформацію щодо дитячих садків без
жодних зобов‘язань та реєстрації на
порталі.

Пошук
Заповніть форму пошуку на головній
сторінці та натисніть „Пошук догляду“.
Наявні різні варіанти фільтрів:

•
•
•
•
•

Вік + початок догляду
Назва дитячої установи
Точна адреса (+ радіус)
Дитячі установи у відповідному
шкільному окрузі
Всі пропозиції в конкретному
муніципалітеті

Результати пошуку відображаються на
інтерактивній карті у вигляді символів і в
алфавітному порядку.
Натиснувши на іконку на карті або на
назву установи, ви можете отримати
інформацію, наприклад, про:

•
•
•
•
•

Розмір установи з догляду.
Фінансування.
Години роботи.
Види догляду за дітьми.
Педагогічну концепцію.
Увага: щоб „Зберегти налаштування“
необхідно спочатку зареєструватися,
див. крок 2.

Завдяки LITTLE BIRD: ви також маєте
можливість надіслати запит на догляд
за дітьми онлайн: для цього потрібно
зареєструватися та ввійти в систему,
обрати дитячу установу на батьківському
порталі (можна навіть кілька місць
одночасно). Немає значення, чи є в даний
час вільні місця у бажаних дитячих садках.
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Реєстрація
Натиснувши на слово „Реєстрація“ у
шапці сайту, ви можете ввести свої
особисті дані для створення профілю
користувача.

• Перевірте чи увімкнені Cookies та
•
•

•
•
•
•

JavaScript у вашому браузері (вони
повинні бути активні)
Оберіть ім‘я користувача та пароль (не
менше 8 символів, 1 буква верхнього та
1 буква нижнього регістру).
Заповніть всі поля (будь ласка,
переконайтеся, що ваша адреса
електронної пошти правильна,
після реєстрації ви отримаєте лист з
підтвердженням)
Погодьтеся з умовами використання та
політикою конфіденційності
Натисніть на кнопку „Реєстрація
Отримайте електронного листа з
підтвердженням на емейл
Увійдіть до системи, використовуючи
ім‘я користувача та пароль

Після реєстрації ви можете:

• Зберегти обрану дитячу установу
• Зберегти пошук
• Подати запит у дитячу установу
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Запит у дитячу установу
Натиснувши кнопку „Створити запит
на догляд“, ви перейдете до форми
введення особистих даних.

• Усі поля, зазначені *, обов‘язкові

•
•

•

для заповнення. (Інформація щодо
опікунів/батьків, про дитину та
потреби у догляді)
Додатково: Вкажіть пріорітети
Подання запиту: установі
повідомляється, що ви зацікавлені в
тому чи іншому місці, із зазначенням
наданих вами даних.
Тепер ви можете повторити цей
процес для інших бажаних об‘єктів (їх
кількість може бути обмежена!).

Якщо ви бажаєте створити шаблон,
аби мати можливість використовувати
ваші дані для подальших запитів на
догляд за дитиною, ви повинні дати
згоду на зберігання даних.
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Очікування зворотнього зв‘язку
Очікування відповіді від установи:

• Після того, як ви надіслали запит, всі

•
•

•

відправлені запити запити з‘являються
у розділі „Запити на догляд“ на нашому
веб-сайті.
Ваш запит (запити) на обслуговування
переданий до відповідної установи.
Заклади, яким було подано запит,
зв‘яжуться з вами в індивідуальному
порядку (це може статися у
найкоротший термін або зайняти
деякий час).
Зверніть увагу: за розподіл місць
відповідають дитячі установи, LITTLE
BIRD не має на це жодного впливу.
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Зворотній зв‘язок

Можливість 1

Можливість 2

Можливість 3

•

•

•

Пропозиція познайомитися
ближче:
якщо особиста співбесіда ще не
відбулась.
Пропозиція місця: Батьки повинні
прийняти чи відмовитися від місця
протягом певного часу. До цього
моменту всі подальші запити
неактивні.

•
•

Допущення: Місце зарезервовано
в обов‘язковому порядку, всі інші
заявки автоматично анулються.
Контракт

Пропозиція познайомитися
ближче:
якщо особиста співбесіда ще не
відбулась.
Пропозиція місця: Батьки повинні
прийняти чи відмовитися від місця
протягом певного часу. До цього
моменту всі подальші запити
неактивні.

•

•

Відмова: Після вашої відмови від
пропозиції місця, цей запит буде
деактивовано, всі подальші запити
будуть знову активовані.
Тепер батьки знову зможуть зробити
новий запит і/чи дочекатися відгуків
від інших дитячих установ.

•
•
•

У закладу немає вільних місць і він
відмовляє у проханні щодо місця,
маючи на те вагомі причини.
Відмова: Батьки можуть зробити
новий запит в іншу бажану установу і/
чи почекати відгуків від інших дитячих
установ.

