Okul Sosyal Hizmetleri Hakkında Bilgiler

Okulumuzda Sosyal Hizmet Uzmanları çalışmaktadır ve çocukları, ebeveynleri ve öğretmenleri
öğretim yılı boyunca desteklemektedirler. Bu hizmet ücretsiz, isteğe bağlı ve mahremdir.
Okul Sosyal Hizmet Uzmanlarımız size ve çocuğunuza şu alanlarda destek verir:






Çocuğunuz öğretmenleri veya başka öğrencilerle sorun yaşıyor.
Çocuğunuzun endişeleri var ve bununla ilgili biriyle konuşmak istiyor.
Form doldururken yardıma ihtiyaç duyuyorsunuz.
Alman Okul Sistemi, Almanca Kursları, Özel Ders, boş zamanlar veya tatil seçenekleri
hakkında sorularınız var.

Çocuğunuzun okula kaydı, endişeleri veya sorunlarıyla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, sınıf
öğretmenine veya Okul Sosyal Hizmet Uzmanları'nabaşvurabilirsiniz.
Okul Sosyal Hizmet Uzmanlarımız:
o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

Okula Devam Zorunluluğu Hakkında Bilgiler

Almanya'da Okula Devam Zorunluluğu vardır. Bunun anlamı, 30 Eylül'den önce altı yaşına
giren çocukların okula gitmek zorunda olduğudur.
Çocuklar önce ilkokulun 1. -4. sınıflarına devam ederler. Daha sonra orta dereceli okullardan
birinin 5 -10. sınıflarına devam ederler.
Okula devam zorunluluğu, öğrencinin 18. yaşını doldurduğu okul yılının bitiminde sona erer.
O zamana kadar bir okula veya meslek okuluna devam edilmeli ya da meslek eğitimine
başlamış olunmalıdır. Çocuklar ve gençler, en az on yıl okula giderler.
Yeni eğitim yılı, her yılın yazında başlar.
Çocuğunuz derslere katılmakla ve her okul gününde okula gelmekle yükümlüdür.
Aşağıdakiler de bu kapsamdadır




Sınıf Gezileri ve Seyahatleri
Spor ve Yüzme Dersleri
Din Dersi / Pratik Felsefe / Etik

Okul Tatilleri dışında tatil nedeniyle derslere devamsızlık mümkün değildir.

Görüntü Kaydı için Onay Beyanı
Çocuğumun / benim
……………………………………………………………………………………..
okulda veya okul etkinliklerinde ve okulla ilgili etkinliklerde fotoğrafımızın çekilmesini, bir /
birçok fotoğrafımızın aşağıdaki yöntemlerle yayınlanmasını onaylıyorum:
o
o
o
o
o

Örneğin, okulda sergilenen resimler
Basılı medya (örn. gazeteler, dergiler, broşürler)
İnternet (örn. okulun web sayfası)
Toplu fotoğrafların dijital olarak dağıtılması (örn. CD, USB çubuk)
Okulun kamuda tanıtımı için film ve ses kaydı (örn. televizyonda veya radyoda)

Bu onay, her zaman yazılı olarak iptal edilebilir.
İmzamla ayrıca bana iletilen diğer çocukların / öğrencilerin fotoğraflarını yalnızca kişisel
amaçlarla kullanacağımı ve bunları hiçbir şekilde sosyal medyada ve internetteki diğer
sitelerde yayınlamayacağımı onaylıyorum.
………………………………………………………………….
Yer, Tarih, İmza

Çalışma tavrı, sosyal davranış ve malzeme hakkında geri bildirim
İsim: ……………………………………….……Sınıf……
Hafta: ………………………………………………………
Haftalık Hedef: ……………………………………………

Pazartesi
Çalışma Tavrı
Sosyal Davranış
Malzeme

Salı

Yorumlar

Öğretmen: ________________________

Yorumlar

Çalışma Tavrı
Sosyal Davranış
Malzeme
Öğretmen: ________________________

Çarşamba

Yorumlar

Çalışma Tavrı
Sosyal Davranış
Malzeme
Öğretmen: ________________________

Perşembe
Çalışma Tavrı
Sosyal Davranış
Malzeme

Yorumlar

Öğretmen: ________________________

Cuma

Yorumlar

Çalışma Tavrı
Sosyal Davranış
Malzeme

Öğretmen: ________________________

Çalışma Tavrı: çalışkan, konsantre, bağımsız, hatasız
Sosyal Davranış: kurallara uyar, öğretmene saygılı, derste düzeni bozmuyor
Malzeme: Kalem kutusu, dosya ve diğer malzemeleri tam ve derli toplu

Hastalık Bildirimi / Mazeret
Çocuğunuz hastalandığında lütfen aynı günün sabahında okulu arayın. Çocuğunuz sağlığına
kavuştuğunda lütfen yanında yazılı bir mazeret bildirimi gönderin.
Çocuğunuzun 3 günden fazla devamsızlığı durumunda, okula doktor raporu vermeniz gerekir.
Çocuğunuzun hastalığını nasıl bildireceğinizi aşağıda görebilirsiniz.
Önemli dini bayramlar gibi özel durumlarda dilekçe verilerek önceden izin alınabilir. Bu
durumda lütfen çocuğunuzun öğretmenine başvurun.
Onun dışında, lütfen çocuğunuzun her gün okula vaktinde gelmesini ve derslerine eksiksiz
girmesini sağlayın.

Okulu Telefonla Aramak
o

Hallo! Mein Name ist _____________ .

o

Merhaba! Adım _____________.

o

Ich bin der Vater / die Mutter von ________________. (Name).

o

Ben _______________ annesiyim/babasıyım. (İsim).

o

Er / Sie geht in die Klasse__ von Herrn / Frau ___________________. (Name der
Lehrkraft)

o

Kendisi _____________ sınıfında, __ Bey/ Hanım'ın sınıfında. (Öğretmenin ismi)

o

Mein Kind ist krank.

o

Çocuğum hasta.

o

Er / Sie kommt morgen / am ______________(Datum) wieder in die Schule.

o

Yarın / _____________ Günü (Tarih) okula gelecek.

o

Vielen Dank. Auf Wiedersehen.

o

Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.

Okul için mazeret mektubu

Sayın Bayanlar ve Baylar,
____ sınıfındaki çocuğum _____________ (İsim) _____________ tarihinden
_____________ (tarih belirtin) tarihine kadar okula gelemedi.
Nedeni
Hastalık
Doktor Randevusu
Diğer
Rapor verildi: (3 günden fazla süren hastalıklarda)
Evet
Hayır
Tarih _____________ İmza Velisi _______________

Tatil Dönemleri Hakkında Bilgiler
Almanya'da, her eyalette farklılık gösteren bir çok tatil dönemi vardır.
Kuzey Ren- Vestfalya Eyaleti'ndeki Tatil Dönemleri 2024 yılına kadar aşağıdaki gibidir:

(Kaynak: www.schulferien.org)

2020
2021

2022

2023
2024

Paskalya Tatili

Hamsin Tatili

Yaz Tatili

Sonbahar Tatili

Noel Tatili

06.04. - 18.04.

02.06.

29.06. - 11.08.

12.10. - 24.10.

23.12. - 06.01.

29.03. - 10.04.

25.05.

05.07. - 17.08.

11.10. - 23.10.

24.12. - 08.01.

11.04. - 23.04.

Hamsin Tatili
yok

27.06. - 09.08.

04.10. - 15.10.

23.12. - 06.01.

03.04. - 15.04.

30.05.

22.06. - 04.08.

02.10. - 14.10.

21.12. - 05.01.

-

-

25.03. - 06.04.

21.05.

08.07. - 20.08.

Tatillerde ders yapılmamaktadır.
Almanya'da ayrıca aşağıdaki Resmi Tatiller vardır, bu günlerde ders yapılmaz:

Emek ve Dayanışma Günü
Uruç

(Perşembe tatil)

Hamsin Pazartesi
Katolik Yortusu (Perşembe tatil)
Alman Birlik Günü
Azizler Yortusu

Aşağıdaki ara günlerde ders yoktur:
o

________________

o

__________________

Okulumuzdaki Önemli Günler Hakkında Bilgiler

Yarı Yıl Sonu, Karne Günü: _____________________________________
Yıl Sonu, Karne Günü: _________________________________________

Okulumuzda Görüşme Günleri yapılmaktadır. Lütfen çocuğunuzun yararı için , çocuğunuzun
performans durumu veya çalışma tavrı ve sosyal davranışları hakkında bilgi alabileceğiniz
görüşme günlerini değerlendirin.

Tarihler: _________________________

___________________________

Bu okul yılında aşağıdaki tarihlerde Festivaller / Etkinlikler planlanmıştır:

Açık Kapı Günü* ________________________________________________
Sınıf Gezisi _____________________ 'den ____________________ 'e kadar
Okul Festivali* __________________________________________________
Diğer _________________________________________________________

*Okul Festivali senede bir kez gerçekleşmektedir. Günlerden birinde okul binasında
ve bahçesinde derslerle ilgili projeler ve sergiler sunulmakta ve oyunlar
gerçekleşmektedir. Elbette veliler olarak sizi de bekliyoruz!

*Açık Kapı Günü'nde okuldaki günlük yaşantıya göz atma fırsatı bulacaksınız.
Önceden belirlenen bir günde, dersler ve okul hayatı hakkında bilgi alıp, derslikleri
gezeceksiniz.

Davet Mektubu
Tarih: _________
Davet
Sayın Bay / Bayan ____________________,
Lütfen __________________ tarihinde, Saat ________________ 'de okula gelin.
Lütfen
o
o

____________ odasına gelin.
sekreterliğe gelin.

Görüşmenin nedeni:
o
o
o
o
o

Veli Görüşmesi
Çocuğunuzun devamsızlığı
Çocuğunuzun davranışları
Çocuğunuzun performans gelişimi
_________________________

Görüşmeye aşağıdaki kişiler katılacaktır:
o
o
o
o
o
o
o

Sınıf Öğretmeni ____________
Ders Öğretmeni ____________
Okul Yönetimi
Okul Sosyal Hizmet Uzmanı
Okul Psikoloğu
Bir Çevirmen
_______________________________

Lütfen ____________________ tarihine kadar yazılı geri bildirim göndererek, görüşmeye
gelip gelmeyeceğinizi bildirin! Alt parçayı çocuğunuzla birlikte okula geri gönderin.
__________________________
(İmza, İsim)
………………………………………………………………………………………………………✂
Yanıt:
Çocuğun Adı: ___________ Çocuğun Sınıfı: ______________
○ Katılacağım.
○ Yeni bir randevu tarihi belirlemek istiyorum.
_______________________________
(İmza)

Doğa Yürüyüşü Günü

Ebeveyn Onay Yazısı
Öğrencinin Adı:
Etkinliğe doğrudan dahil olan tüm program detaylarından haberdarım ve bunları onaylıyorum.
Ayrıca çocuğumun, etkinlik kapsamında, başlarında gözetmen olmadan, küçük gruplar
halinde hareket etmesini de onaylıyorum.

___________________

____________________________________

Tarih

Bir Velinin İmzası

Öğrencilerle Anlaşma
Yalnız gittiğimde veya küçük gruplar halinde yapılan etkinliklerde yanıma cep telefonumu
alıyorum. Yaptığımız anlaşmalara (özellikle zaman ve buluşma noktası konusunda) uyulacak.
Ayrıca, buluşma noktasına zamanında varabilmek için cep telefonundan alarm kurulacak.
Buna rağmen sorun çıkması durumunda (Gecikme, Kaza...), Bayan / Bay
___________________________ 'ı _____________________ numaradan hemen arıyorum.
Bu numarayı, yola çıkmadan önce cep telefonuma kaydediyorum.

_____________________________

________________________________

Tarih

Öğrencinin İmzası

Veliler İçin Bir Sınıf Gezisinin Gerçekleştirilmesi Hakkında Açıklama
1/2
Gidilecek Yer ___________________________________ 'den _________________ kadar
Öğrencinin Adı: ________________________________ Sınıf: ____________________

1.
Sunulan sınıf gezisi programı ve onunla bağlantılı faaliyetleri onaylıyorum.

( ) evet
( ) hayır

2.
Çocuğumun şu an okul etkinliğine katılımını etkileyecek hiçbir bulaşıcı hastalığının
bulunmadığını ve hasta ya da sıkıntılı olmadığını. Teyit ederim.
( ) evet
Çocuğumun sağlık durumuyla ilgili olarak şunları dikkate almanızı rica ederim
( ) hayır
(örn. alerjiler):
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dikkat: İlaçlar öğretmenler tarafından verilemez!!!
Baş ağrısı tabletleri, merhemler vb. gerektiğinde çocuğunuzla birlikte göndermelisiniz!
3.
Yanında taşıması gerekenler:




Sağlık Sigortası Kartı
Aşı Karnesi
Kimlik

4.
Gezi esnasında yüzme etkinlikleri planlandıysa, katılımcı öğrenciler, yüzme becerileri ( ) evet
hakkında belgeleri (örn. bronz madalya) yanlarında bulundurmalıdırlar.
( ) hayır

2/2
5. Veliler İçin Bilgiler:
Çocuğumun disiplin kurallarına veya refakatçi öğretmenlerin veya diğer gözetmenlerin
talimatlarına şiddetle karşı gelmesi ve bunun diğer öğrencilerin zarar görmemesi için gerekli
görülmesi durumunda okul etkinliğine katılımının sonlandırılabileceği konusunda bilgilendirildim.
Çocuğum, tarafıma bilgi verildikten sonra gerektiğinde bir gözetmen eşliğinde, hemen eve
dönmek üzere yola çıkmak durumunda kalabilir.
Bundan kaynaklanabilecek her tür masrafları karşılamakla yükümlüyüm. Bundan bağımsız olarak,
okul tarafından ilave düzenleyici tedbirler alınabilir.
Sınıf Gezisi hakkındaki bilgileri okudum / okuduk ve bunları kabul ediyorum / ediyoruz.
_______________________
Yer, Tarih

_______________________________________
En Az Bir Velinin İmzası

6. Sınıf İçin Bilgiler:
Sınıf Gezisi süresince alkol ve uyuşturucu kullanılmayacaktır.
Yukarıda belirtilen keyif verici maddeler yasaktır. Buna uyulmaması durumunda disiplin tedbirleri
uygulanacaktır.
_______________________
Yer,Tarih

______________________________
Öğrencinin İmzası

9. Okul Gezisi sırasında bana/bize şu telefon numarasından ulaşabilirsiniz:
gündüz:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
akşamları:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Gezideki düzenlemelerle ilgili reşit öğrenciler için açıklama
1/2
Gidilecek Yer _______________________ 'den __________________ kadar __________
Öğrencinin Adı: _________________________________ Sınıf: ___________________

1.
Sunulan sınıf gezisi programı ve onunla bağlantılı faaliyetleri onaylıyorum.

( ) evet
( ) hayır

2.
Çocuğumun şu an okul etkinliğine katılımını etkileyecek hiçbir bulaşıcı hastalığının
bulunmadığını ve hasta ya da sıkıntılı olmadığını. Teyit ederim.
( ) evet
Çocuğumun sağlık durumuyla ilgili olarak şunları dikkate almanızı rica ederim
( ) hayır
(örn. alerjiler):
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dikkat: İlaçlar öğretmenler tarafından verilemez!!!
Baş ağrısı tabletlerini, merhemleri vb. gerektiğinde yanında göndermelisiniz!
3.
Yanında taşıması gerekenler:




Sağlık Sigortası Kartı
Aşı Karnesi
Kimlik

4.
Gezi esnasında yüzme etkinlikleri planlandıysa, katılımcı öğrenciler, yüzme becerileri ( ) evet
hakkında belgeleri (örn. bronz madalya) yanlarında bulundurmalıdırlar.
( ) hayır

2/2
5. Veliler İçin Bilgiler:
Disiplin kurallarına veya refakatçi öğretmenlerin veya diğer gözetmenlerin talimatlarına şiddetle
karşı gelmem ve bunun diğer öğrencilerin zarar görmemesi için gerekli görülmesi durumunda okul
etkinliğine katılımımın sonlandırılabileceği konusunda bilgilendirildim. Gerektiğinde hemen eve
dönüş yoluna çıkılmalıdır.
Bundan kaynaklanabilecek her tür masrafları karşılamakla yükümlüyüm. Bundan bağımsız olarak,
okul tarafından ilave düzenleyici tedbirler alınabilir.
Sınıf Gezisi hakkındaki bilgileri okudum ve bunları kabul ediyorum.
_______________________
Yer, Tarih

_______________________________________
Öğrencinin İmzası

6. Sınıf İçin Bilgiler:
Sınıf Gezisi süresince alkol ve uyuşturucu kullanılmayacaktır.
Yukarıda belirtilen keyif verici maddeler yasaktır. Buna uyulmaması durumunda disiplin tedbirleri
uygulanacaktır.
_______________________
Yer, Tarih

______________________________
Öğrencinin İmzası

9. Okul Gezisi sırasında şu telefon numarasından güvenilir bir yakınıma ulaşabilirsiniz:
gündüz:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
akşamları:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sınıf Gezisi-Öğrenciler İçin Yanına Alınacaklar Listesi
El Bagajı

o
o
o
o
o
o

Nüfus Kağıdı
Sağlık Sigortası Kartı
Aşı Karnesi (Kopyası yeterlidir)
Yolluk (Yiyecek ve İçecek)
Kişisel İlaçlar
Cep Telefonu

Giysi
Sağlam Ayakkabılar
Terlik
Giysi
(Ceket, Pantolon, Kazak, Tişört, Çorap, İç
Çamaşırı)
Pijama
Spor Kıyafetleri
(Mayo, Spor Ayakkabı, Kısa Pantolon/ Tişört)
Yağmurluk

o
o
o
o
o
o
Diğer
o

Hijyen Malzemeleri
(Diş Fırçası, Diş Macunu, Duş Jeli, Şampuan,
Mendil, Yara Bandı)
Havlu
Güneş Koruyucu
(Güneş, Şapka, Güneş Yağı)
Sırt Çantası
Matara
Adaptör, Şarj Aleti
Diğer Kişisel Eşyalar

o
o
o
o
o
o
Uyarılar:



Alkollü içecekler, uyuşturucu ve sigara yasaktır!
Lütfen bavullarınıza isminizi / cep telefonu numaranızı yazın

Bilgi “Staj Hakkında Her Şey”

Staj nedir?
Staj, iş dünyası ile kurulan ilk bağlantıdır. Bir staj sırasında, belli bir meslek hakkında daha
fazla fikir sahibi olmak için bir işletmede birkaç hafta (genelde 2-3 hafta) geçirilir. Yani bir
mesleğin provası olan bir çalışmadır. Okulumuzda meslek hazırlığı olarak staj yapmak
kesinlikle zorunludur. Okuldan sonra da, örn. birçok meslek eğitiminde veya yüksek
öğrenimde de bir veya daha fazla staj zorunluluğu vardır.
Staj için ücret ödenir mi?
Yasal olarak ücret hakkı bulunmamakla beraber bazı işletmeler stajyerlerine ödeme yaparlar.
Nasıl Bir Staj Yeri Bulurum?
Hangi mesleği daha yakından tanımak istediğinize karar verdikten sonra işletmelerle
doğrudan iletişim kurulabilir veya okuldaki danışmanlardan yardım alınabilir. Çoğu işletme bir
başvuru ve / veya motivasyon yazısı talep eder. Bazı meslek alanlarında ayrıca adli sicil
kaydı istenir. Bu, kayıtlı olunan İlçe / İl 'den alınabilir.
Okulundaki İlgili Kişi: ________________________________________________________
Çalışma Saatleri Hakkında Bilgiler
Temelde, staj süresince günlük çalışma süresi sekiz saati aşmamalıdır. Normalde Pazar tatili
ve resmi tatil stajyerler için de geçerlidir ancak istisnalar vardır. Örneğin itfaiyede,
hastanelerde veya bir gastronomi işletmesinde staj yapılmak istenirse, hafta sonu çalışmak
gerekebilir. Bu durumda işveren, stajyere başka bir gün izin vermekle yükümlüdür.

