KAYIT
Öğrenciye ait bilgiler

2020 YAZ OKULUNA
DAİR DİĞER BİLGİLER
www.berlin.de/sen/bjf/go/sommerschule

Adı, soyadı:
Doğum tarihi:
Cadde, no.:

PROGRAMIN ORGANİZASYONU

Posta kodu, şehir:

Teknik gençlik eğlence ve eğitim birliği
Dr. Marita Kammeyer
Sebastian Barnetz
sommerschule@tjfbg.de
www.tjfbg.de

E-posta:
Sınıf:

Öğretmen:
p öğleden önce

İlkokul:

*Adres verilerini sadece yukarıdaki ile ayrı olması durumunda doldurun.

Ortaokul:

p öğleden sonra
p Yaz tatili
p Yaz ve sonbahar tatili
p Yaz tatili
p Sonbahar tatili
p Her ikisi

Yasal vasiye ait bilgiler *
Adı, soyadı:

Tasarım: SenBJF, sunum ZS I
Resim telif hakları: Getty Images (Hero Images),
picture alliance/dpa (Julian Stratenschulte)
Mayıs 2020

Cadde, no.:
Posta kodu, şehir:

Yaz ve sonbahar tatillerindeki
sunumlar

Telefon:
E-posta:
İmza:

YAZ OKULU
2020

Bernhard-Weiß-Straße 6
10178 Berlin
Telefon (030) 90227-5050
www.berlin.de/sen/bjf
post@senbjf.berlin.de

YAZ OKULU
2020
Yaz okulunda çocuklar ve gençler okul
kapatmalarından doğan öğrenme eksikliklerini
telafi etmek için ders konularını tekrar edebilir.
Katılım gönüllülük esasına dayalıdır ve ücretsizdir.

Avantajları nedir?
XX Akademik

ve dil konusundaki belirsizliklerin
üstesinden gelmek
XX Akademik ve sosyal becerilerin geliştirilmesi

Sunum nasıl takip edilecek?

YAZ OKULUNA
KATILIM
Sunumları kim kullanabilir?

Korona kaynaklı okul kapatmaları nedeni
ile eğitimlerinden geri kalan veya eğitim
kaynakları için ek ödemeden muaf olan
veya eğitim ve katılım yasasına istinaden
hak sahibi olan veya Almanya'da yeni olan
ve dil desteği ihtiyacı olan 1, 2 ve 7, 8, 9.
sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri.

Şartlar nedir?
XX Okul

tarafından tavsiye ve destek
onayı

Yaz okulunun öncesinde ve sonrasında öğrenci,
öğretmen, ebeveynler ve yaz okulu öğretmeni
arasında bir bilgilendirme veya sonuç görüşmesi
gerçekleştirilir.

XX Ebeveynlerin

İLKOKUL

ORTAOKUL

XX 1.

XX 7'den

XX Yaz

XX Yaz

ve 2. sınıflar
tatilinde 3 hafta,
talep halinde sonbahar tatilinde ek olarak 1 hafta
XX Sunulan dersler: Aritmetik,
Okuma, Yazma, Erken İngilizce

Pt – Cu saat 9 – 12 arasında veya saat 13 – 16 arasında
 Kendi okulunuzda veya komşu okulda
 Dersler küçük gruplar halinde
	Katılım, karnede özel performans olarak belirtilecektir


9'a kadar olan sınıflar
veya sonbahar tatilinde 2 hafta
veya her ikisi
XX Sunulan dersler: Matematik,
Almanca, 1. Yabancı Dil

Siz ve çocuğunuz katılmak istiyorsa lütfen arka
sayfadaki katılım formunu doldurun.
Sonrasında kestiğiniz kayıt sayfasını okulda
bulunan okul sekreterliğine teslim edin.

Son teslim tarihi: 12 Haziran 2020

