6. Sınıf
ya sonra?
2019 yılı altıncı sınıf ö rencileri ve
ebeveynleri için görü me saatleri

... çünkü okul sonrası okul ba langıcı demektir

Okul

Görü me saatleri
Schillerkiez Eğitim ve Öğrenim Fuarı
(Bilgilendirme ve okul danışma günü)
14 Kasım 2019
Yer: Karlsgarten-Schule, Karlsgartenstr. 7
Arapça, türkçe, bulgarca ve
romence tercüme yapılır.

Altı Orta dereceli ve liseler kendilerini
tanıtıyor
Saat 16:00’dan saat 17:00’ye kadar
Aşağıdaki okul müdürleri kendilerini tanıtacaklar:
> Albert-Schweitzer-Gymnasium
> Campus Efeuweg
(Gemeinschaftsschule) daha kesinleşmedi
> Ernst-Abbe-Gymnasium
> Otto-Hahn-Schule (ISS)
> Lina-Morgenstern-Schule
(Gemeinschaftsschule) daha kesinleşmedi
> Röntgen-Schule (ISS)
Moderasyon: Mahi Christians-Roshanai

Okul müdürleri ve daha yüksek sınıf
öğrencileriyle görüşme toplantıları
Saat 17:10’dan saat 18:00’e kadar
Küçük bir ortamda okul müdürleri ile görüşme yapabilirsiniz. Her türlü sorunuz cevaplandırılacaktır.
Ayrıca orada bulunacak olan daha önceki mezun
öğrenciler kendi okul değiştirme deneyimleri hakkında bilgi vereceklerdir.
Organisasyon:
Koordinasyon yeri Bildungsverbund Schillerkiez
İletişim: Azra Vardar, a.vardar@nbh-neukoelln.de, 030 2234 1126

Gropiusstadt Eğitim ve Öğrenim Fuarı
(Bilgilendirme ve okul danışma günü)
21 Kasım 2019
Saat 16:30‘dan 19:00’a kadar
Yer: Grundschule am Regenweiher,
Johannisthaler Chaussee 328-340
Aşağıdaki okullar kendilerini tanıtacaklar:
> Campus Efeuweg (Gemeinschaftsschule)
> Heinrich-Mann-Schule (ISS)
> Hermann-von-Helmholtz-Schule (ISS)
> Leonardo-da-Vinci-Gymansium
> Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule)
Organisasyon:
Koordinasyon yeri Bildungsverbund Gropiusstadt
İletişim: İlona Böttger, boettger@fields.de, 030 2809982-280

Halka Açık Kapılar
Kasım 2019’den Ocak 2020’e kadar
Değişik değişik orta dereceli okulları ziyaret edin.
Değişik okulları tanıma olanağını kullanın ve sorularınızı yöneltin!
Görüşme saatleri Eğitim ve Öğrenim Fuarlarında
size bildirilecektir, ayrıca bu saatleri direk olarak
okullardan da öğrenebilirsiniz.

Okuldan okula geçiş görüşmeleri
Ocak 2020
Bayan ve bay öğretmenler çocuklarınıza önerilen
okul konusunda sizinle özel olarak konuşacaklardır. Birlikte okul seçimi konusunu görüşebilirsiniz.

Seçtiğiniz orta dereceli okulda kayıt
Ocak sonu/Şubat başı 2020 (kış tatilinden evvel)
Kayıt için telefon edip ilk tercihiniz olan okul için
bir randevu kararlaştırın.

Ebeveynlere Okul Geçişi hakkında
Bilgilendirme ve Danışma
Orta dereceli okul konusunda sorularınız yada bir
danışma hizmetine ihtiyacınız varsa, bize seve seve
başvura bilirsiniz. Hatta memnuniyetle ebeveynler
cafesine (Elterncafé) yada ebeveynlerin buluşma
yerlerine (Elterntreff) sizin yanınıza gelerek size
ücretsiz bilgilendirme toplantıları sunmaktayız.
Schülerhilfe Maja
İletişim: Mahi Christians-Roshanai,
hallomaja@gmx.de, 030 62845991
Koordinasyon yeri Bildungsverbund Schillerkiez
İletişim: Azra Vardar, a.vardar@nbh-neukoelln.de, 030 2234 1126

Daha başka bilgiler
Neukölln’lü orta okul ve lise derecesindeki
okullar: Anne baba ve çocuklar için bilgilerer
Okul seçimi için rehber ve okul tipleri arasındaki
farklılıkları gösteren genel tablo
İndirme: www.bildungsverbund-schillerkiez.de
(arapça, türkçe ve basit dilde de)

Neukölln orta okul ve lise yapmakta
Neukölln’de bulunan tüm orta dereceli okullar
hakkında ayrıntılı bilgi içeren broşür.

İndirme: https://tinyurl.com/Schulamt-Neukoelln
(Neukölln Belediyesi, Eğitim, Okul, Spor ve Kültür Bölümü)

Berlin Okul Rehberi: 2019/20
Kayıt işlemi, okul tipleri ve Berlin’de bulunan tüm
orta dereceli okulların çizelgesi hakkında bilgiler.
İndirme: https://tinyurl.com/Wohin-nach-Grundschule
(Eğitim, Gençlik ve Aile Senatosu)

Künye:
Koordinasyon yeri Bildungsverbund Schillerkiez
İletişim:Azra Vardar
Koordinasyon Bildungsverbund Schillerkiez
030 2234 1126 und 0176 7708 9759, a.vardar@nbh-neukoelln.de
’ın bir projesidir.

Neukölln Belediyesinin görevlendirmesi ve Eğitim, Gençlik ve Aile Senatosu idaresinin “Lokale Bidungsverbünde sichern und stärken“ proğramının maddi desteği ile.
Sprachmittlung bei der
Bildungsmesse:
Taschengeldfirma e.V.,
www.taschengeldfirma.net
Ve Karl-Weise-Schule ve Karlsgarten-Schule’nin Bonus Proğramının desteği ile.

