
 

Devlet Eğitim Dairesi 
Aichach-Friedberg Bölgesi  

 
Bavyera’da Okul Hakkında Bilgi 
 

Aichach, Eylül 2019 
Sevgili Veliler, 
 
aşağıda size önemli bilgiler veriyoruz: 
 
Zorunlu Eğitim 

• Tüm çocuklar 6 yaşından itibaren her gün okula gitmek zorundadır; buna oruç ayı Ramazan da dahildir. 
Zorunlu okul etkinliklerine katılım da mecburidir. 

• Çocuğunuz hastaysa ve okula gidemiyorsa, mutlaka en geç saat 8:00’a kadar okulu arayın ve çocuğunuzun 
hasta olduğunu bildirin. 

• Çocuğunuz okulda ve okul yolunda kazalara karşı sigortalıdır. 
• Çocuğunuzun önemli bir randevusu varsa, örneğin doktora ya da resmi bir daireye gitmesi gerekiyorsa, 

çocuğunuza önceden zamanında okul yönetiminden izin alın. Lütfen okul yönetimine kısa bir mektup yazın! 
Lütfen doktor randevularını dersin olmadığı zamanlara alın. 

 
Okul Eşyaları 

• Okul öğrencilere okul kitaplarını ödünç verir. Bunlar kaplanır, özenli kullanılır ve ders yılının sonunda ya da 
okuldan ayrılırken tekrar teslim edilir. 

• Tüm diğer okul eşyaları (yazı malzemeleri, defterler,…) veliler tarafından temin edilir.  
• Öğrenciler okul eşyalarını her gün okula yanında götürür. 
 
Ödevler 

Bütün öğrenciler ödev yapmak zorundadır.  
 
Velilerin Görevleri 
Veliler okul hayatına katılır. 
• Ödevlerin eksiksiz yapılıp yapılmadığını kontrol eder 
• Veli bilgilendirmelerini dikkatle okur ve imzalar 
• Randevulara güvenilir bir şekilde katılır (örneğin veli görüşmeleri) 
• Veli toplantılarına davetleri kabul eder ve güvenilir bir şekilde katılır 
 
Spor ve Yüzme Dersi 

• Spor ve yüzme dersi kızlar için de zorunludur. Bu nedenle lütfen çocuğunuzun düzenli olarak bu derse 
katılmasını sağlayın. 

• Takılar ve saatler prensip olarak spor dersine başlamadan önce çıkarılır, çünkü çocuğunuz spor ya da 
yüzme dersinde bunlar yüzünden yaralanabilir.  

 
Yasak 

• Cep telefonları kapatılmak ve okul çantasında bulunmak zorundadır. Çocuğunuz cep telefonunu okulda 
kullanırsa, öğretmen cep telefonunu geçici olarak elinden alabilir.  

• Okul binasında, okul arazisinde ve okul yolunda sigara içmek yasaktır. 
 
Davranış 

Öğretmenlerin beklentileri: 
• Kibar davranış 
• Özellikle kadın öğretmenlere karşı saygı 
• Diğer öğrencilerle barışçı ilişkiler 
• Öğrenmeye ilgi 
• Dakiklik 
Lütfen öğretmenlerle görüşme olanağından sıkça yararlanın.  
 
Çocuğunuzun okulu mutluluk ve başarıyla bitirmesini diliyoruz. 
 
Saygılarımızla, 
 
 
Ingrid Hillenbrand                          Carola Zankl                              Claudia Genswürger 
Eğitim Dairesi Müdürü                    Eğitim Dairesi Müdürü                               Eğitim Dairesi Müdürü 



  

Devlet Eğitim Dairesi 
Aichach-Friedberg Bölgesi 

Bavyera’da Okul Hakkında Bilgiler 

Üniversite 

Meslek Yüksek Okulu Meslek Üst Okulu 

Bitirme Sınavı 

Orta Diploma 
Meslek Okulu 
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Orta Okul Orta Seviye Gymnasium 

Matematik / Almanca / Yurt ve Sosyal Bilgiler Dersi 

İlkokul 

6 yaşından itibaren 

Ön kurs3 yaşından 

itibaren 
Çocuk yuvası - Ana sınıfı 

Bebek Bakımı 
1 yaşından itibaren 

Ortaokul 
Diploması 



 

 

Meslek Eğitimi Hakkında Bilgi  
 

İkili Eğitim 

Eğitim ikiye bölünmüştür. Hem işletmede, hem de meslek okulunda verilir.  

Pratik Eğitim Yeri 
E ğ i t i m  İ ş l e t m e s i 

 

Teorik Eğitim Yeri 
M e s l e k O k u l u 

 

 

 

Okulda Meslek Eğitimi 

Eğitim bir meslek okulunda verilir, yani öğrenciler tam zamanlı ders görür. 

Meslek Okulu 

 

Eğitim süresi 2 ile 3,5 yıl arasındadır.  

 

 

Orta Seviyeli Okul Diploması / Orta Seviyeli Olgunluk 

Önkoşullar: 

• Meslek okulundan 3,00 ya da daha iyi ortalamaya sahip diploma notu 
• Tamamlanan meslek eğitimi 
• En az beş yıllık bir İngilizce eğitimi seviyesinde İngilizce bilgisini gösterir belge = İngilizce notu 

4 ve daha iyi  

 



 
 

Wittelsbacher Land Meslek Okuluna Başarılı  

Bir Başlangıç Yapmak için İpuçları 

Hastalık Durumu 

• Saat 7:45’ten itibaren sekreterliğe bilgi verilmelidir.  

(Tel.: 08251 / 87560) 

• Kim hasta? Hangi sınıf? 1. derse hangi öğretmen giriyor?  

• 7 gün içinde yazılı mazeret teslim edilmelidir 

� Web sitesindeki formu kullanın! 

• 2 günden uzun süre hasta olanların doktor raporu getirmesi gerekir! 

Özel Randevular  

• Prensip olarak: Ders saatleri sırasında özel randevu kabul edilmez! 

• Haklı istisnai durumlar için talep üzerine izin verilebilir. Talep, 

istenen randevudan en az 7 gün önce yazılı olarak okula teslim 

edilmelidir. 

İzin Onayı 

• 1 gün: Sınıf yöneticisi izne onay verebilir.  

• 1 günden fazlaysa: Okul yönetimi izne onay verebilir.  

Devamsızlık 

• Üç mazeretsiz devamsızlık gününden itibaren kaymakamlığın yetkili 

zabıtasından bir para cezası işlemi talep edilir. 

• 25 günden fazla devamsızlık durumunda, ister mazeretli, ister mazeretsiz 

olsun, BiK sınıflarında yıllık karne verilmez, yalnızca okula devam belgesi 

verilir. 

Geç Kalma 

• Dakiklik bizim için çok önemlidir: Derse saat 8.15’te başlıyoruz. 

• Geç kalanlar, kaçırdıkları ders süresini hafta sonunda telafi etmek 

zorundadır. 
Sml / 2019 



Entschuldigung wegen Krankheit 
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Entschuldigung wegen Krankheit 

 

Hiermit möchte ich das Fernbleiben meiner Tochter/meines Sohnes, …………………............ 
…..………… am ……………… entschuldigen, da sie/er krank war und daher die Schule nicht 
besuchen konnte. 

Datum: _____________         Unterschrift: ___________________________ 

 

 

Entschuldigung wegen Krankheit 

 

Hiermit möchte ich das Fernbleiben meiner Tochter/meines Sohnes, …………………............ 
…..………… am ……………… entschuldigen, da sie/er krank war und daher die Schule nicht 
besuchen konnte. 

Datum: _____________         Unterschrift: ___________________________ 

 

 

Entschuldigung wegen Krankheit 

 

Hiermit möchte ich das Fernbleiben meiner Tochter/meines Sohnes, …………………............ 
…..………… am ……………… entschuldigen, da sie/er krank war und daher die Schule nicht 
besuchen konnte. 

Datum: _____________         Unterschrift: ___________________________ 

 



 

   
 
 

 
 

 

 

Dil ve Kültür Aracıları  

 

Dil ve Kültür Aracıları:  
 

· Yeni göç edenlere randevularında gönüllü olarak eşlik eder 
· saygılı, kültüre duyarlı ve tarafsız çeviri yaparlar 
· ihtiyaç halinde kültürel açıdan farklı bakış açılarını yansıtırlar 
· Anlayış ve güven yaratırlar 
· gizlilik yükümlülükleri vardır ve düzenli olarak eğitimden geçirilirler  
 

Dil ve kültür aracıları çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterir: 
 

· Belediye kurumları 
· Resmi makamlar ve daireler 
· Danışma noktaları 
· Okullar ve çocuk yuvaları 
· Sağlık sektörü 

  
Örnek: Okullar ve çocuk yuvaları 
· Veli toplantılarında destek 

· Veli görüşmelerinde yardım, örneğin gelişim, notlar, sosyal davranışlar ve dil teşviki konusunda  
· Sorunlarda ve anlaşmazlıklarda sözlü tercüme 

 

 Aşağıdaki dillerde hizmet veriyoruz: 
 

Farsça, Farsi, Dari, Arapça, Türkçe, Rusça, Romence, Kürtçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, 
İspanyolca, Hausa ve Suaheli 
 
Kültüre duyarlı bir çeviriye ihtiyacınız varsa: 
 

Bir dil ve kültür aracısının destek verebileceği bir durum ortaya çıkarsa, bizimle bağlantı kurun 

 

İletişim: 
Katharina Blazejewski 
Dil ve Kültür Aracıları proje yöneticisi 
Telefon: 08251 92 - 4889                  
E-posta: katharina.blazejewski@lra-aic-fdb.de  
internet: www.lra-aic-fdb.de 

 


