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Uyum Bilgileri

Okula Kayıt
Almanya’da 6 yaşına gelmiş bütün çocukların okula gitme zorunluluğu vardır. Sachsen-Anhalt’de çocuklar ilk olarak
4 yıllık ilkokula giderler, sonrasında devam ettikleri okul tarzına göre farklı diplomaları alma imkanları olur.
Ortaokulu bitirdiklerinde Temel Eğitim Okulu Diploması (Hauptschulabschluss) veya Orta Seviye Okulu Diploması
(Realschulabschluss) alabilirler, Lise (Gymnasium) diplomasını alabilmeleri için bitirme sınavına girip (Abitur)
diploma alırlar ve Karma (Gemeinschaft) veya Çok Amaçlı (Gesamtschule) Okullarda bütün farklı diplomaları
alabilme imkanları vardır.
Her çocuk okula başlamadan önceki yıl 1. Mart’a kadar gideceği okula kaydedilmiş olmalıdır. Çocuk Magdeburg’a
geldiğinde 6 yaşın üzerinde ise ailesi tarafından okula kayıt ettirilmelidir. Kayıt için isim, doğum tarihi, adres,
oturum durumunu gösteren belge, Almanca bilgisini gösteren bir belge ve var olan karneler gereklidir.
Magdeburg Okul ve Spor Bölümü için | Adres Gerhart-Hauptmann-Straße 24 39108 Magdeburg | Telefon
0391 540 3001 |Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe 09: 00-15: 00, Salı 09: 00-13: 00 ve 14: 00-17: 30 ve
Cuma 09: 00-12: 00 | www.magdeburg.de/Start/Kultur-Sport/Fachbereich-Schule-Sport
Kayıt sonrasında her çocuğa sağlık kontrolü için Sağlık Kurumu’ndan (Gesundheitsamt) randevu verilir. Bu
randevuda çocuğun okula başlamak için gereken sağlık durumu incelenir. Hangi okula gideceği bilgisi Eyalet
Okul Kurumu’ndan (Landesschulamt) gelen bir mektup ile size bildirilecektir.
Magdeburg Sağlık Kurumu | Çocuk ve Gençlik Sağlık Bölümü | Adres: Lübecker Str. 32 39124 Magdeburg |
Telefon: 0391 540 6050 | Çalışma Saatleri: Salı 09-12.00 ve 14.00-17.30 İlgili Kişi: Herr Dr. med. Wagner
Eyalet Okul Kurumu (Landesschulamt Sachsen-Anhalt) | Turmschanzenstraße 32 | 39114 Magdeburg |
Telefon 0391 56702
Veliler çocuklarının hangi okula gideceğini bildiklerinde kendilerinin okulun sekreteryasına giderek kayıt
yaptırmaları gerekmektedir. Sınıf öğretmeni ile bir görüşme yapmaları, kendilerini tanıtmaları ve okul için gerekli
malzemeler veya velilerin çocukları nasıl destekleyebileceği gibi konuları şahsen görüşmeleri uygun olur. Devlet
yardımı alanlar (Sozialamt veya Jobcenter) destek aldıkları kurumlara okul yemeği, okul malzemeleri, yol veya
derslere destek yardımı için başvuru yapabilirler.
Okul konusu ile ilgili daha detaylı ve gerekli bilgiye ulaşmak için LAMSA – Sachsen Anhalt Göçmen Örgütleri Ağı’nın
hazırlamış
olduğu
Veliler
için
Okul
bilgileri
kitapçığını
aşağıdaki
linkten
indirebilirsiniz.
www.lerneninterkulturell.de/schule-infothek-medien.
Güncel okul yol gösterici (Schulwegweiser) ise Magdeburg’da ilkokul sonrası okul seçenekleri ile ilgili güncel
bilgileri toplu olarak sunmaktadır. Aşağıdaki web sayfasından indirilebilir. www.magdeburg.de/Start/WissenschaftBildung/Schule/Schulwegweiser.
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Gefördert durch:

Magdeburg göç rehberi, diğer birçok konuyla ilgili çok dilli bilgi sayfalarına ek olarak,
çok sayıda güncel tavsiye, yardım ve boş zaman teklifleri içerir.

www.willkommen-in-magdeburg.de

