Hedefler

İletişim

Okul ve Göçmenlik Eşgüdüm Ofisi

Sandra Haats

Almanya'da, 6 yaşından itibaren tüm çocukların

telefon

05221 13 - 1180

okula gitmesi zorunludur. Bu zorunluluk 18 yaşı

e-posta

s.haats@kreis-herford.de

dolana kadar devam eder.

Tanja Schürmann

Okul ve Göçmenlik Eşgüdüm Ofisi, bir öğrenim

telefon

05221 13 - 1115

yılı sırasında Almanya dışından Herford ilçesine

e-posta

t.schuermann@kreis-herford.de

yeni taşınmış olan ve çok az Almanca bilen veya

Christine Busse

hiç bilmeyen okul çağı çocuklarına ve ergenlik

telefon

05221 13 - 1110

çağındaki gençlere danışmanlık vermektedir.

e-posta

c.busse@kreis-herford.de

Danışmanlığın amacı, çocukların ve gençlerin bir
okullarına hızla adapte olmalarını sağlamaktır.
Orada ek Almanca dersleri alırlar ya da uluslararası bir sınıfta eğitim görürler.

Yeni taşınmış Olan
Çocuklar ve Gençler için
Okul ve Göçmenlik
Eşgüdüm Ofisi

Destekleyen resmî makamlar :

©Ad

Türkisch

Danışmanlık görüşmesi

Ebeveynler için

Almanya dışından yeni taşınan ve okul çağında

Aileyle yapılan kişisel bir görüşmede ebeveynler,

Not

çocukları olan aileler KI'ya bildirilir.

Alman okul sistemi, bir okul bitirme belgesinin

Lütfen danışmanlık görüşmesine okul çağınd-

önemi ve mevcut teşvik olanakları hakkında bil-

aki çocuğunuzla birlikte bir de tercüman geti-

gilendirilir.

riniz.

Okuma yazama ihtiyaçlarının belirlemesinin yanı

Ayrıca aşağıdaki belgeler de gerekmektedir:

Akış

Ailelere danışmanlık görüşmesine ilişkin yazılı bir
davetiye gönderilir.
Bunun öncesinde okullarla muhtemel bir kabul
amacıyla bir mutabakat yapılır.
Okullarla ilgili ön koşullara ve okulların kapasitelerine göre, ailelere bir okul ve okula kayıt tarihi bildirilir. Aileler çocuklarının okul başvurularını kendileri
yaparlar.

sıra, önceki kreş ve okula devamın süreleri ve


Çocuğun kimliği / pasaportu

alanları bir kabul formu kullanılarak tespit edilir.



Ebeveynin kimliği / pasaportu

12 yaşından büyük çocuklar için, Jugendmigrati-



Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak ikametgah

türü, diğer dil becerileri ve diğer yetenekler ve ilgi

belgesi

onsdienst’in bir çalışanı genellikle görüşmeye
katılır.

Danışmanlık sonuçları ilgili okula iletilir ve ilgili
okuldaki kayıt kabul görüşmesini desteklemeye



(mevcutsa) son okul karneleri



(Mevcutsa) aşı karnesi

hizmet eder.
Ailelere okul giriş muayenesi için KI tarafından randevu verilir.

Jugendmigrationsdienst Diakonisches Werk im Kirchenkreis Herford

Okullar için

Leitung Migrationsfachdienst

Yeni taşınan ailelerin kayıt yaptırmak için

Muayene

Fabian Drosselmeier

doğrudan okula başvurmaları halinde, lütfen

Amtshausstraße 2

Telefon 05221 5998 - 32

Belediye Entegrasyon Merkezi çalışan-

32051 Herford adresinde bulunan
Gesundheitsamt Herford tarafından yapılır.

larından biriyle iletişime geçiniz.
Okula nihaî tahsis Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

