Ílkokul`dan sonra orta öğrenime geçişte neleri göz önünde bulundurmalιsιnιz (5. Sιnιf)
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Toplantι ‟Ílkokul`dan sonra nereye?‟

11/12- 2018
bis 01-2019

Bilgilendirme akşamlarι ve orta öğrenim veren okullarda açιk kapι günlerin

04.02.2019 08.02.2019

TAVSÍYE: Randevularι internet sayfasιnda da www.bielefeld.de altιnda
(Konuyla ilgili Eğitim / Okullar) bulabilirsiniz.

Ílkokullarda yarι dönem karnelerinin dağιtιmι
Kayιt belgelerinin dağιtιmιe Belediye`ye ait okullar için
Çocuğunuzun gittiği ilkokul`dan bir tane kişisel kayιt belgesi size gelir. Belgeyi lütfen
doldurunuz ve Belediye`ye ait olan bir orta öğrenim okuluna kayιt için yanιnιza alιnιz.
 Çocuğunuzu özel bir okula kayιt yaptιrmak isterseniz, kayιt işlemleri için gerekli
bilgileri ilgili özel okullardan alabilirsiniz.
Orta öğrenim okul seçimi için tavsiyelere
TAVSÍYELER:
 Ílkokul`un okul biçimi için verilen geçiş tavsiyesini
göz önünde bulundurun!
 Okulun (pedagojik ) konsepti çocuğunuzun gereksinimlerine uyuyor mu?
 Sizin görüşünüze göre çocuğunuzu hangi okul en iyi bir şekilde teşvik eder?
 Açιk kapι gününde siz ve çocuğunuz hangi izlenimleri edindiniz?
 Okul yolu? Çocuğunuz için okul iyi ve güvenilir bir şekilde mi ulaşιlabiliniyor?
 Okul yarιm veya tüm gün mü?
(Öğleden sonrasι saatlerde ilgilenme hizmeti mevcuttur?)
 Okul Belediye`ye mi ait veya özel okul mu?
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Belediye`ye ait orta öğrenim okullarιnda kayιt zamanlarι
 Okul idareleri ile ve sizinle olan iletişimi kolaylaştιrmak için özellikle
27.02. ( saat 09.00-12.00 arasι + saat 16.00-19.00 arasι), 28.02. (saat 9.00-12.00
arasι) ve 01.03.2019 tarihlerinde ( saat 9.00-12.00 arasι) okul idareleri yerlerinde
olacaklardιr.
Orta öğrenim veren özel okullarιn kayιt işlem randevularι Belediye`ye ait
okullarla yaklaşιk aynιdιr. Tam olarak randevularι öğrenmek için lütfen ilgili özel okula
sorunuz.

www.bildung-in-bielefeld.de
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 Ílkokul`dan sonra orta öğrenime geçişte neleri göz önünde bulundurmalιsιnιz (5. Sιnιf)

 Kayιt işlemleri için neler gerekli?
 Doldurulmuş kayιt belgesi
( Ílkokulunuzdan bir tane kayιt belgesi alιrsιnιz.)
 Çocuğunuzun ilkokulundan son yarι dönem karnesi (4. sιnιf) ve okul biçimi
Için verilen geçiş tavsiyesi dahil olmak üzere
 Orta öğrenim okuluna kayιt olabilmesi için çocuğunuzun doğum belgesi
 Eğer varsa: Çocuğunuzun yüzme kabiliyeti ispatι (-> örnek Yüzme rozeti ispatι
‟Seepferdchen‟- ‟Denizatι‟)

Size bu konuda orta öğrenim okulundan
yazιlι olarak bilgilendirme gelir.

Çocuğunuz eğer sizin seçtiğiniz okula
kaydι alιnmamιşsa (örnek okulda
öğrenciler için yeteri kadar öğrenci
yerleştirme kapasitesi olmadιğι için), bu
okuldan size red kararι ve asιl kayιt
belgesi gelir.
Red kararι ve kayιt belgesi ile diğer orta
öğrenim okuluna çocuğunuzun kaydιnι
yaptιrabilirsiniz.
Bielefeld Belediyesi- Stadt Bielefeld
internet sayfasιndan ( www.bielefeld.de)
hangi okullarda boş yerler olduğu
hȃkkιnda bilgilenebilirsiniz.

Okul yolu bileti / Öğrenci yol parasι
Çocuğunuz için ne zaman ücretsiz okul yolu bileti alιrsιnιz?
 Koşullar:
 Çocuğunuzun 5. sιnιftan itibaren seçilmiş en yakιn orta öğrenim okul biçimi
olursa (Realschule, Sekundar-schule, Gesamtschule, Gymnasium)
 Çocuğunuzun seçilen okul biçimi en yakιn okul olarak evden okula kadar
uzaklιk yürüyerek en azιndan 3,5 km mesafede olursa
Daha az mesafede (< 3,5 km) okul yolu parasι sadece eğer okul yolu
özellikle tehlikeli ise (im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung – Öğrenci
okul parasι yönergesi) veya sağlιktan dolayι elverişli değilse (bescheinigt durch
ein ärztliches Attest – doktor tarafιndan yazιlι tasdiklenmiş rapor)
TAVSÍYE: Diğer bilgileri Merkblatt ´Schülerfahrkosten` broşüründe bulabilirsiniz
(Okullarιn okul bürolarιnda - Schulbüro veya Amt für Schule – Okul dairesi`nde) veya
Internette www.bielefeld.de altιnda (Konuyla ilgili: Eğitim / Okul / Öğrenci yol parasι)

28.08.2019

2019 yιlιnda 5. sιnιflar için 1. okul günü9
Tebrik ederiz! Çocuğunuz yakιnda yeni bir hayat dönemine başlιyor!
Çok mutluluklar ve başarιlar dileriz!

www.bildung-in-bielefeld.de

HAşağıdaki adresleri takiben okul ile ilgili daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz:i:

25.03.2019
tarihinden
itibaren

Çocuğunuzun orta öğrenim okuluna
alιnιp alιnmadιğι ile ilgili karar kayιt
işlem süresi bittikten az bir zaman sonra
bildirilir.

„Ílkokul`dan sonra nereye?‟ / Youtube – Video  http://www.bielefeld.de/de/rv/ds_stadtverwaltung/asch/bib/links/

Kayιt işlemleri herhangi bir orta öğrenim okulunun okul bürosunda Schulbüro /
Sekretariat – sekreterliğinde yapιlιr.

NRW eyaletinin eğitim sistemi ile ilgili bilgiler / NRW eğitim bakanlığı  https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/index.html

Orta öğrenim okuluna kayιte

