Ortaokula geçiş ile
ilgili bilgiler

Kasım / Ocak

Çocuğunuzu izliyor musunuz!

Ortaokula geçiş için bilgileri ilkokuldan alacaksınız.
İlkokul, bunun için tüm ebeveynleri bir bilgilendirme randevusuna davet eder.
Sizler, öğretmen ile yapacağınız özel bir görüşmede çocuğunuz hakkında
görüşebilirsiniz.
Öğretmen, çocuğunuzun okuldaki öğrenim durumunu sizlere anlatacaktır.

Ortaokul kılavuzu
hangi okul türleri arasından seçim yapabileceğinizi gösterir:

ludwigsburg.de/schulen

HAYIR

Çocuğunuz için hangi okul türünün ve okulun doğru olduğunu biliyorsunuz.

Şubat

4. sınıftan sonra

Ödev yaparken veya öğrenirken yardıma ihtiyacı
var mı? Severek mi öğreniyor?
Notlarına bakınız.
Böylece, çocuğunuz kolay ve iyi öğrenip öğrenmediğini
görürsünüz.
Çocuğunuza da hangi okula
gitmek istediğini sorun..

EVET

Yarıyıl bilgilerini aldıktan sonra en geç 4 gün içerisinde
ilkokula gidiniz. Burada özel danışma süreçleri
kayıt yaptırabilirsiniz.
Bunun için, ilkokul tavsiyesinin 2. sayfasına ihtiyacınız var.

Özel danışmanlık alacaksınız.

İlkokul size ortaokula kayıt için
randevu verecektir.

Ni s a

ayınd n
a

Ortaokul için kayıt
Kayıt için yeni okulun sekreterliğine gelmeniz gerekmektedir.

Ma r t

ayınd

a

Mart / Nisan

Çocuğunuz nasıl öğreniyor?

Lütfen aşağıdakileri beraberinizde getiriniz:

Yarıyıl bilgisini
ilkokul tavsiyesi ile alacaksınız.

Yani bu tavsiye içinde, öğretmen
çocuğunuz için bir okul türü önerir.
Bu kararınızda yardımcı olacaktır.
Ancak istek üzerine yine de başka bir okul türü seçebilirsiniz.

Endişelenmeyin!
Okulu daha sonra da değiştirebilirsiniz. Her çocuk,
doğru okula ve uygun diplomaya sahip olacaktır.

Siz karar vereceksiniz:
Buna ek olarak özel danışmanlığa ihtiyacınız var mı?

• Sayfa 4: Kayıt formu

• Çocuğun kimlik kartı, pasaportu veya doğum belgesi
• İlkokuldan alınan, kızamık aşısı olduğuna dair belge

Bazı okullarda kayıt işleminin bir bölümünü İnternet üzerinden yapabilirsiniz.
Bu kayıt için gereken bekleme süresini kısaltacaktır.
Bunun için yeni okulun Internet sayfasına gidin.

Çocuğunuz kaydedildi.

Çocuğunuzun seçtiğiniz okula gidip gidemeyeceğini en
geç Mayıs ayının ortasına kadar öğreneceksiniz.

Mayıs

Mayıs

Şubat

Başlangıç
Şubat:

• Sayfa 3: İlkokul tavsiyesi

Başka sorularınız var mı?
İlkokul size yardımcı olacaktır:

www.ludwigsburg.de/grundschulen

Burada daha fazla yardım bulabilirsiniz:
Aşağıdakilerle ilgili sorular...

İlgili kişi

İletişim bilgileri

Geçişle ilgili
genel sorular

İlkokul, Ortaokul (Hauptschule
ve Realschule) ve Özel Eğitim ve
Danışma Merkezi Müdürlüğü

Tel: 07141 910-2490
Tammer Straße 28
71636 Ludwigsburg

Geçişle ilgili
genel sorular

Lise (Gymnasium)
Müdürlüğü

Tel: 07141 910-2545
Kaiserstraße 14
71636 Ludwigsburg

Entegrasyon ve
Özel Pedagojik Destek

Staatliches Schulamt
Ludwigsburg

Tel: 07141 990-00
Mömpelgardstraße 26
71640 Ludwigsburg

Bu bilgi, aşağıdaki adreste farklı dillerde de sunulmaktadır

ludwigsburg.de/schulen
Künye
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