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Çocuğunuz ____ tarihinde Deutsch Plus 4 adlı Almanca dil seviyesini belirleme testine katıldı. 

Dil belirleme testi sonucunda, çocuğunuzun Almanca öğrenmesinin desteklenmesi gerektiği 
anlaşılmış olup, dil öğrenme yeteneğini geliştirebilmesi anlamında desteğe ihtiyacı olduğu 

anlaşılmıştır. Federal Alman Eğitim- Kanunu'nun 55. Maddesi'nin 2. Paragrafı'nın 3. Fıkrası uyarınca 
çocuğunuzun doğrudan Almancayı öğren- mesinin teşvik edilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Çocuğunuzun okula başlamasından 18 ay önce, yani ____ tarihinden başlamak üzere, 
Almancayı öğrenmesini teşvik edecek kurslara katılmasını sağlamak zorundasınız. Çocuğunuz 
da, haftanın 5 günü günde beş saat bu kurslara katılmak zorundadır. Bu kurslar ücretsizdir. 
İsterseniz çocuğunuz orada verilecek yemeklerden de yiyebilir. Bunun için aylık 23 Euro 
ödemeniz gerekmektedir. 

Düşük gelirli, katılım ve eğitim paketinin sunduğu yardımları alma hakkı bulunan aileler için öğle 
yemeği ücreti aylık 20 Euro'dur. Bununla ilgili diğer bilgilere ulaşmak için şu İnternet sitesine 
bakabilirsiniz: http://www.berlin.de/sen/bjf/bildungspaket/. 

Dil desteği, okul öncesi dil desteği ile ilgili bir kurumda gerçekleşmektedir. Başka bir yazıyla bir 
dil desteği kuponu alacaksınız. 

Dil desteği kuponunun kullanılabildiği kurumların bir listesini bu bilgi kağıdının ekinde 
bulabilirsiniz. Dil düzeyi tespitini yapmış olan pedagog sizi bölgenizdeki uygun kurumlar 
hakkında bilgilendirebilir. Lütfen bu bilgi kağıdını ibraz ederek çocuğunuzu _____ _ 
tarihine kadar ekte bulunan listedeki bir kuruma kayıt ettirin. 

Dil desteği kuponunu kuruma verin. Kurum daha sonra sizinle bir sözleşme imzalayacaktır. Buna 
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alternatif olarak size bir anaokulunda bir yer için hak talep etmenizi ve kendi seçtiğiniz bir 
anaokulunda anaokulu kuponunu kullanmanızı öneriyorum .. 

Bu durumda aylık sadece çocuğunuzun kreşte yiyeceği öğlen yemeği için ayda sadece 23 Euro 

ödemeniz gerekmektedir. Bununla ilgili dilekçeyi de pedagogun çocuğunuzun dil seviyesini 
belirlenmesinden sonra alabilirsiniz. Pedagoglar kreş başvuru dilekçesinin doldurulmasında da 

sizlere seve seve yardımcı olacaklardır. Lütfen doldurduğunuz dilekçeyi ilgili gençlik dairesine 
(Jugendamt) teslim ediniz. 

Eğer çocuğunuz hôlihazırda bir yuvaya ya da kreşe düzenli olarak gidiyorsa bunu bana hemen 

bildirmenizi rica ediyorum. Bunun için anaokulu belgesinin fotoğrafını yukarıda bildirilmiş E-Posta 

adresine gönderebilirsiniz 

İşbu karara bildirim tarihinden geçerli olmak üzere bir ay içerisinde yazılı olarak ya da tutanak 

tutturularak Berlin İlçesi Belediyesi'nde itiraz edilebilir. Her ihtimale karşı, sizlere Alman Eğitim 
Kanunu'nun 126. Maddesi'nin 1. Paragrafının 5. Fıkrası uyarınca, öğrenci velilerinin bilerek veya 
ihmal ederek bir çocuğun dil seviye testine ya dadil teşvik kurslarına katılımını engellemesiyle 

Okul Öncesi dil teşvikini düzenleyen kanunun 55. Maddesi'nin 3. Paragrafı uyarınca kanunlara 
aykırı davranmış olacaklarını belirtmek isterim. 

Bu kanunlara aykırı davranışta bulunanlar, Alman Eğitim Kanunu'nun 126. Maddesi'nin 3. 
Paragrafı uyarınca 2.500 Euro'ya varan para cezasına çarptırılırlar. 

Ayrıca şartların oluşması durumunda İdari İcra Kanunu'nun sunduğu olanakları kullanma hakkımı 

da saklı tuttuğumu belirtmek isterim. 

Saygılarımla 
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