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مرحبًا بك في بوابة أطعمة كيتا بلس
السيد الفاضل،
مرحبًا بك في بوابة أطعمة كيتا بلس .حتى تستطيع استخدام بوابة األطعمة ،يجب أن تنشئ حسابك على بوابة األطعمة أوالً.
فيُرجى االتصال بمرفق الرعاية النهارية الخاص بك إلنشاء الحساب .سيحتاج مرفق الرعاية النهارية الخاص بك إلى
المعلومات التالية إلنشاء حسابك:
•
•
•

االسم األول
االسم األخير
عنوان البريد اإللكتروني (يجب أن يكون العنوان صال ًحا)

بمجرد أن ينتهي مرفق الرعاية النهارية الخاص بك من إنشاء حسابك على بوابة األطعمة ،ستُرسل رسالة تأكيد إلى عنوان
البريد اإللكتروني الخاص بك .وستحتوي هذه الرسالة على رابط يمكنك من خالله تنشط حساب المستخدم الخاص بك ومن

ثم تعيين كلمة مرور فريدة .يجب أن تستوفي كلمة المرور الشروط التالية:
• يجب أال يقل طول كلمة المرور عن  8أحرف.
• يجب أن تحتوي كلمة المرور على أحرفٍ من ثالث فئات من الفئات األربعة التالية:
 oاألحرف الكبيرة
 oاألحرف الصغيرة
 oاألرقام
 oالرموز الخاصة (يمكن استخدام الرموز الخاصة التالية) !Â§$()=?*+-_.,; :
تنس كلمة مرورك! بد ًءا من اآلن ،يمكنك استخدام كلمة المرور هذه وعنوان البريد اإللكتروني المعيّن لتسجيل
رجا ًء ال َ
الدخول إلى بوابة األطعمة .وللقيام بذلك ،يُرجى زيارة الموقع التاليverpflegung.kitaplus.de :
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وبعد تسجيل الدخول بنجاح ،سيتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية لبوابة األطعمة .وهنا ستُعرض عليك قائمة تتضمن كل أطفالك الذين
يحضرون مرافق الرعاية النهارية ويشاركون في برنامج الطعام أو المسجلين في بوابة األطعمة.

الشكل  ،3اختيار الطفل

تر أيًا من أطفالك في القائمة ،يُرجى االتصال بمرفق الرعاية النهارية الخاص بك .يمكن للمرفق الخاص بك إضافة
إذا لم َ
ت الحق.
أي أشقاء إلى حساب المستخدم الحالي – كما يمكن ذلك في وق ٍ
هل نسيت كلمة مرورك؟
إذا نسيت كلمة مرورك ،يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك من خالل "? "Passwort vergessenعلى
صفحة تسجيل الدخول .وعندئ ٍذ ستُرسل رسالة إلكترونية على عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك إلعادة تعيين كلمة
المرور الخاصة بك.
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تغيير عنوان البريد اإللكتروني
في حال تم تغيير عنوان بريدك اإللكتروني الحالي ،فيمكنك تغيير عنوان بريدك اإللكتروني في بيانات المستخدم من خالل
 .Benutzerdatenبعد تعيين عنوان البريد اإللكتروني الجديد ،ستحصل على رسالة تأكيد تحتوي على رابط يجب أن
تؤكد من خالله على عنوان بريدك اإللكتروني الجديد.

اشحن رصيدك
تستخدم بوابة أطعمة كيتا بلس نظام الدفع المقدم .ولذلك ،سيتعيّن عليك أن تشحن رصيدك حتى يمكنك أن تطلب طعا ًما
ألطفالك .ولكي تشحن رصيدك ،سيتعيّن عليك تحويل األموال إلى الحساب المصرفي الخاص بمرفق الرعاية النهارية الخاص
بك .كل ما عليك هو أن تنقر فوق  Ihr Guthabenللوصول إلى ملخص الرصيد .وستجد هنا ،في الزاوية العلوية اليسرى،
تعليمات التحويل المطلوبة لشحن رصيد الحساب الخاص بك .ولضمان االهتمام بالمعاملة على وجه الدقة والسرعة ،يُرجى
التأكد من استخدام مرجع الدفع الصحيح.

بيانات التحويل

الشكل  ،4نظرة عامة على الحساب

بعد مرور بضعة أيام على إجراء المعاملة الخاصة بشحن رصيد حسابك ،سيُضاف المبلغ النقدي إلى حسابك على بوابة
إشعارا عبر البريد اإللكتروني .وفي حال
األطعمة .وبمجرد إتمام شحن رصيد حسابك على بوابة األطعمة بنجاح ،ستتلقى
ً
نفاد رصيدك ،يمكنك شحنه مرة أخرى باستخدام الطريقة نفسها.

الوقت الالزم للتنفيذ
نظرا لخطوات التنفيذ الالزمة ،قد يستغرق األمر بضعة أيام عمل حتى يتم تنفيذ المعاملة إلى الحساب
يُرجى العلم أنه
ً
المصرفي لمرفق الرعاية النهارية الخاص بك وإضافة المبلغ النقدي إلى حسابك على بوابة األطعمة .ويُرجى العلم أيضًا أن
نظرا لعطالت نهاية األسبوع واإلجازات.
وقت التنفيذ قد يطول ً
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اطلب طعا ًما ألطفالك عبر اإلنترنت
انقر فوق اسم أحد أطفالك لتقديم طلب لهذا الطفل.
تتألف شاشة الطلبات بصورة أساسية من ثالثة أقسام:
 .1الطلبات لكل يوم على حدة
 .2األسعار الثابتة
 .3الرصيد/سلة التسوق وزر الطلب

الشكل  ،5نظرة عامة على الطلب

في القسم  ، 1يمكنك تحديد طلبات الطفل لكل يوم على حدة .كما يمكنك رؤية معلومات إضافية بخصوص الطعام المقرر
لذلك اليوم .تُقدَّم الطلبات دائ ًما كل أسبوع ،ويجب تأكيدها (أو إلغاؤها) بواسطة زر ""Bestellen/Abbestellen
التسوق الحالية.
الموجود في القسم  ،3قبل تقديم الطلبات ألي أسبوع آخر .كما يمكنك النقر فوق مبلغ الطلب لمراجعة سلة
ّ
وبالنقر فوق األسبوع التقويمي الموجود في القسم  ،1يمكنك تحديد أسابيع تقويمية أخرى.
وفي القسم  ، 2يمكنك طلب خيارات األسعار الثابتة الشهرية لطفلك إذا كان مرفق الرعاية النهارية الخاص بك يقدم هذه
الخيارات .يجب تأكيد هذه الطلبات من زر الطلب الموجود في القسم  .3مع كل طلب سينخفض رصيدك الحالي بقيمة مبلغ
هذا الطلب.
يُرجى العلم أنه توجد ُمهل زمنية محددة لتقديم الطلبات وإلغائها ،ويحدد هذه ال ُمهل الزمنية مرفق الرعاية النهارية بمفرده.
تُعرض ال ُمهل الزمنية المطبقة لمرفق الرعاية النهارية في قسم المساعدة .وإذا انتهت هذه ال ُمهل الزمنية ،فلن يكون بإمكانك
لألسف تقديم هذه الطلبات أو إلغائها .إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى ،يُرجى االتصال بمرفق الرعاية النهارية الخاص بك
أو استخدام وظيفة المساعدة.

مع أطيب التحيات،
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فريق بوابة األطعمة

Dr. Torsten Wruck

