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Almanca seviyesini belirleme testi sonucu, çocuğunuzun okul öncesi dil destek kurslarına gitmesi 
gerektiği anlaşılmıştır. Okul öncesi dil öğrenme kurslarının amacı, çocukların daha okula gitmeden dil 
bilgisini geliştirmelerine destek olmaktır; çünkü çocuğun derslere başarılı bir şekilde katılabilmesi 
büyük oranda çocuğun yeterince almanca bilip bilmemesine bağlıdır. Bu hatırlatma yazısı, okul 
öncesi dil destek kursları süreci ve genel şartlarla ilgili kısa bilgiler içermektedir. 

1. Okul öncesi dil destek kursları, çocuğun zorunlu okul eğitimine başlamasından önceki 18 aylık 
sürede, ebeveynlerin seçeceği bir kreşte yapılmaktadır. (1 Şubat'tan diğer senenin 31 Temmuz'una 
kadar) Haftanın beş günü günde 5 saat olacaktır. Tam olarak saat kaçta başlayıp kaçta biteceğini 
kreşteki görevliler ebeveynlere bildirecektir. Bu dil öğrenme kursları ücretsizdir. Öğlen yemeği için 
kreşlerle ayrıca görüşülüp anlaşma yapılması gerekmektedir. Öğlen yemeği aylık 23 Euro'dur. BuT 
Berlinpass ibraz edildiğinde Eğitim ve Katılım Paketi hak sahiplerinden aylık katkı payı 
alınmamaktadır. 

2. Dil öğrenme kursları okul tatillerinde de devam etmektedir. Sadece kreşin normal olarak kapalı 
olduğu zamanlarda kurslar olmayacaktır. Kreşlerin açık olduğu zamanlarda bu kurslara devam eden 
çocuklar, yazılı başvuruyla ve önemli bir mazeret sunarak, geçici bir süreliğine devam 
etmeyebilirler. 

3. Okul öncesi dil öğrenme kursları, Berlin Yuva ve Kreşleri Eğitim Programı baz alınarak tüm gün 
olarak belirlenmiştir. Berlin Eğitim Programı ile ilgili detaylı bilgileri ebeveynler seçmiş oldukları kreş 
ve yuvalardan temin edebilirler. 

4. Okul öncesi dil öğrenme kurslarının başarılı olma şansı, çocuklar düzenli olarak bu kurslara 
katıldıklarında olanaklı olduğundan, ebeveynlerin çocuklarını zamanında kursa getirmeleri ve 
zamanında almaları şarttır. Eğer çocukların okul öncesi dil öğrenme kurslarını getirilmesi ve 

Senatsverwaltung tür Bildung, Jugend und Familie • Bernhard-Weii3-Str. 6 • 10178 Berlin 

U + S Alexanderplatz 

post@senbjf.berlin.de • www.berlin.de/sen/bjf 
Zerttfil@tseit2011 

auıditbfflıfundfamllie. 



tekrardan alınması konusunda sürekli gecikmeler yaşanıyorsa ve ebeveynlerle bu durum 
konuşulmasına rağmen hala bir düzelme yoksa, yuva bu durumu Eğitim Müdürlüğü'ne bildirebilir ve 
bu kursa devam etme olanağının kalmadığını bildirebilir. Böyle bir durumda Eğitim Müdürlüğü 4 
hafta içerisinde, okul öncesi dil destek kursunun başka bir kreşte yapılabilmesini sağlamak 
zorundadır. 

5. Okul öncesi dil destek kurslarına düzenli katılım zorunludur. Eğer çocuğunuz ardarda 10 gün 
mazeretsiz olarak bu kursa gelmezse, kreş bunu derhal ilgili eğitim müdürlüğüne bildirecektir. Ayrıca 
çocuğunuz kreşin açık olduğu zamanlarda 1 sene içerisinde 6 haftadan fazla da mazeretsiz 
gelmezsebu durum bildirilecektir.(hastalık harici durumlarda).Çocuğun velayeti üzerinde olan kişiler 
çocuğun okul öncesi dil destek kurslarına katılmasını sağlamakla yükümlüdürler. (Federal Alman 
Eğitim Kanunu'nun 55. Maddesi'nin 3. Paragrafı). Çocuğun velayetini bulunduran kişi veya kişilerin bu 
yasal zorunluluğu yerine getirmemeleri ve çocuğu, masrafları devlet tarafından karşılanan ve eğitim 
müdürlüğü tarafından onaylı bir kreşe yollamamaları durumunda, 2.500 Euro'ya varan para cezası 
ve/ veya caydırıcı para cezasına çarptırılabileceklerini de hesaba katmalıdırlar. 

6. Lütfen kreşteki görevlilere, çocuğunuzun aniden hastalanması ya da kaza geçirmesi durumunda 
sizin ya da sizin belirlediğiniz başka birisinin nasıl haberdar edilmesi gerektiğini bildirin. Yaptığınız 
bildirimdeki bilgiler değişirse bunu da kreşe bildirmeyi unutmayın. 
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