ALMANYA’DA
YENİ MİSİNİZ?
Berlin'deki okullar hakkında bilgi ve öneriler

Türkisch

Sevgili Ebeveyinler !
Sizi ve çocuğunuzu, Berlin'de ve bir Berlin okulunda görmekten mutlu olacağız.

Berlin, çok farklı kökenlere sahip insanların yaşadığı dünyaya açık bir şehirdir.
Burada iyi yaşayabilmeniz için sizin ve çocuğunuzun Almanca öğrenmesi çok önemlidir.
Yetişkinler için çocuk bakımı da sunan çeşitli teklifler mevcuttur. Okul çağındaki
çocuğunuz Almanca'yı okulda öğrenir. Küçük çalışma gruplarında sadece Almanca
öğrenmekle kalmaz, Almanya'da okulların nasıl işlediğini de öğrenir.

Hoş geldin sınıfları genel okul hayatının bir parçasıdır. Siz ve çocuğunuz
Sandra Scheeres
Eğitim, Gençlik ve Aile Senatörü

okul şenliklerine, gezilere ve veli toplantılarına katılırsınız. Tam gün okulunda
çocuğunuz Almanca konuşan çocuklarla daha çok iletişim kurabilir. Bu nedenle bu
teklifi değerlendirin. Çocuğunuz, yeterince Almanca bilgisine sahip olduktan sonra
normal bir sınıfa geçiş yapabilir.

Berlin eğitim sistemi bir mezuniyet elde edebilmeniz için birçok imkan
sağlamaktadır. Altı yıllık ilkokula gittikten sonra çocuğunuz entegre bir ortaokula
veya yüksek dereceli bir liseye (Gymnasium) gidebilir. Her iki okul şeklinde, tüm
mezuniyetler, yüksek dereceli lise mezuniyeti (Abitur) dahil olmak üzere elde edilebilir.
Mesleki okullarda ve mesleki eğitim merkezlerinde çocuğunuza tüm mezuniyetler
sağlanmaktadır.
Tüm çocuklar toplumsal hayata katılmalıdır. Bu nedenle bu kılavuzda az gelirli

aileler için de örneğin okulda öğle yemekleri için geziler ve sınıf gezileri için ve boş
zaman aktiviteleri için teklifler bulabilirsiniz. Çocuğunuzun okul hayatı için başarı,
eğlenerek öğrenme ve yeni arkadaşları ile iyi eğlenceler dileriz.
Katarina Niewiedzial
Entegrasyon ve göçmenler
görevlisi
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OKUL
ZORUNLULUĞU –
HERKES BİR
ŞEY ÖĞRENSİN
DİYE
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Almanya'da okul zorunluluğu vardır.
Çocuğunuz altı yaşında veya daha
büyükse okula gitmek zorundadır.
Okul zorunluluğu on okul dönemidir ve
en geç çocuğunuz 18 yaşına girdiğinde
biter. Ardından çocuğunuz okula
gitmeye devam da edebilir.

Çocuğunuz hasta ve okula
gidemiyor mu ?

Böyle bir durumda aynı gün sabahtan
okulun sekreterliğini arayıp haber verin.
Ayrıca bir mazeret yazısı yazmanız
gerekmektedir. Bu en geç üç gün
sonra okula teslim edilmelidir.

Okul zorunluluğu, çocuğunuzun

Çocuğunuz herhangi bir
mazereti olmadan okula
gelmezse okul sizinle iletişime
geçer ve sizi bir görüşmeye
çağırır. Karneye veya öğrenim durumu
raporuna not edilir. Çocuğunuz sıkça
mazereti olmadığı halde okula gitmezse
bir ceza ödemeniz gerekebilir.

canı istemediğinde veya çocuğunuza
devlet dairesinde size tercüme yapması
ya da küçük kardeşlerine bakması
için ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda
okula gitmemesi söz konusu olmadığı
anlamına gelir.
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DAKİKLİK
Çocuğunuzun zamanında uyanmasına
ve vaktinde okulda olmasına dikkat
edin. Aileniz uzakta oturuyorsa  :
Lütfen çocuğunuzu zamanında okula
getirin ve zamanında okuldan alın.
Okulun başlangıç ve bitiş saatini ders
planından öğrenebilirsiniz.

UYKU
Çocuğunuz, ders çalışmaya enerjisinin
olması için yeterince uyumalıdır.
Özellikle ilk zamanlar dersleri
ana dilinde görmemek çocuğunuzu
zorlayacaktır.

OKUL ÇANTASI
Çocuğunuz okul çantasını düzenledi
mi? Gün içinde ihtiyacı olan her şey
(kalemler, defterler, kitaplar, spor
kıyafetleri, yiyecek ve içecek) içinde mi?

KIYAFET
Çocuğunuzun mevsimlere uygun
kıyafetler giymesine dikkat edin. Bazı
okullarda çocuklar ev ayakkabısı giyer.

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ
Beden eğitimi dersi için yanında uygun
kıyafet gönderin. Tüm çocuklar, kızlar
ve erkekler, beden eğitimi ve yüzme
dersine katılmalıdır.

OKUL YOLU
Lütfen okul yolunu çocuğunuza
öğretin ve özellikle tehlikeli yerleri
ona açıklayın. Belki çocuğunuz başka
çocuklarla grup halinde birlikte okula
gidip gelebilir.

ÖDEVLER
Lütfen çocuğunuzun ödevlerini düzenli
olarak yapmasını sağlayın. Bunun için
sakin bir ortamda, rahatsız edilmeden
çalışabilmesi gereklidir. Çocuğunuzun
bir şeyi hemen anlamaması veya
yapamaması sorun değildir. Bu
durumda çocuğunuzun diğer
öğrencilerden veya öğretmenlerden
yardım alıp alamayacağını öğrenin.

DESTEK / YARDIM
İlkokul, entegre ortaokul (ISS) ve
sosyal okullarda dersin yanında uzman
eğitmenler tarafından tamamlayıcı
destek ve yardım programları
(özellikle öğleden sonra) sunulur.
Bu programlarda çocuklar beraber
oyun oynayabilir, el işi, spor ve müzik
yapabilir ya da gezilere çıkabilir.
Ödevler de burada yapılabilir.

KAHVALTI
Çocuğunuzun evden çıkmadan kahvaltı
yapmasına ve yanında okula ikinci bir
kahvaltı ve içecek götürmesine dikkat
edin.

ÖĞLE YEMEĞİ
Çocuğunuz ilkokul, entegre ortaokul
(ISS) ve sosyal okullarda okul öğle
yemeğine katılabilir. Çocuğunuz bir
berlinpass-BuT kartına sahipse bu öğle
yemekleri günlük bir Avro’dur (daha
fazla bilgi için bkz. sayfa 8 / 9).
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TAM GÜN OKULA –
BİR ÖĞRENME VE YAŞAM YERİ

Berlin’de tüm ilkokullar ve özel eğitim okulları,
entegre ortaokullar, sosyal okullar ve birkaç
yüksek dereceli liseler tam gün okuludur.
Bu, siz ebeveynler için de iyi bir durum.
Çocuğunuza iyi bakılır ve size dil kursu,
eğitim, iş hayatı ve diğerleri için vakit kalır.
www.berlin.de/sen/bjf/go/Ganztagsschule
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İLKOKULLAR VE ÖZEL
PEDAGOJİK DESTEK
AĞIRLIKLI OKULLAR
1. ila 6. sınıflarda dersler normalden
daha erken bitse bile açık tam gün
okullarda saat 7:30 ile 13:30 arasında
çocuklarınızla güvenilir şekilde ilgilenilir
(güvenilir yarım gün ilkokulu). Bağlı tam
gün okullarda haftanın dört gününde
saat 7:30 ile 16:00 arasında çocukların
katılım zorunluluğu mevcuttur. Bu
saatler arasında dersler ve boş zaman
etkinlikleri gerçekleştirilir. Bunun için
herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez.
Tüm çocuklar açık tam gün okullarda saat 13:30 ile 16:00 arasında
tamamlayıcı özel eğitime ve bakıma
katılabilir. Tatillerde de katılım mümkündür. Bu durum 1. ve 2. sınıflar ayrıca
acil durum veya sosyal hizmet evinde
yaşayan çocuklar için ilk yıl ücretsizdir.
Çalışıyorsanız veya mesleki bir
eğitime ya da tamamlayıcı bir eğitime
katılıyorsanız ve çocuğunuzun saat
7:30 öncesinde ve / veya saat 16 :00
sonrasında bakıma ihtiyacı varsa, siz
de tamamlayıcı özel eğitim ve bakım
için bir başvuruda bulunabilirsiniz.

Tam gün okulunda ders dışı tamamlayıcı destek
ve bakım spor, müzik, resim, oyun ve boş zaman
alanlarında birçok teklif sunar. Ayrıca dil desteği
veya ödev desteği gibi çeşitli destek olanakları
kullanılabilir.
Öğle yemeğine katılım 1. ila 6. sınıflarda ücretsiz
olup bağlı tam gün okullarda zorunludur. Çocuğunuz
ortaokulda da Berlin-Pass BuT kartını göstererek
ücretsiz bir öğle yemeğinden faydalanabilir.

Tamamlayıcı özel eğitim ve bakım
için başvuru formlarına ilkokullardan,
gençlik yardım kurumundan veya
www.berlin.de/sen/bjf/service/formulare
adresinden erişebilirsiniz. Doldurduğunuz
formu ilkokula teslim ediniz.

DEVAM OKULLARI
Devam okullarında, hoş geldin sınıfları
öğrencileri için de geçerli olan tam
günlük eğitim için üç farklı varyant
mevcuttur. Bunlar açık, bağlı ve yarı
bağlı tam gün olarak adlandırılır.

Açık, öğrencilerin dersten sonra saat
16 :00'ya kadar gönüllü olarak ilave
tekliflerden yararlanabilmeleri anlamına
gelir. Bağlı ise okulun haftada dört
gün saat 16 :00'ya kadar sürmesi ve
beşinci gün ders sonuna kadar sürmesi
anlamına gelir.
Bu esnada gün içerisinde ders ve
tamamlayıcı öğrenim ve boş zaman
etkinlikleri sırayla değişir. Yarı
bağlı iki varyantın karışımıdır, iki
gün bağlı iki gün açık tam gün okulu
anlamına gelir.
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HERKES
KATILABİLMELİ!
EĞİTİM PAKETİ
Tüm çocuklar ve gençler iyi bir eğitim ve ayrıca
sosyal ve kültürel hayata katılım şansına sahip
olmalıdır – buna az gelirli ailelerden gelen
çocuklar da dahildir. Bu nedenle örneğin okul
öğle yemekleri, sınıf gezileri ve boş zaman
aktiviteleri için eğitim paketinden finansal
yardım sağlanır.

Eğitim paketi ve
berlinpass-BuT
Çocuğunuzun eğitim paketinin sunduğu
hizmetlerden yararlanabilmesi için birçok
durumda berlinpass-BuT kartına sahip
olmalıdır. “BuT” kısaltmasının anlamı
eğitim ve katılımdır.

Eğitim paketi hizmetleri için nereye
başvurulmalı ve bundan kimler
yararlanabilir?
Daha önce başka hizmetler için başvuruda
bulunulan kurum bunun için sorumludur.
Münferit durumlarda :
·	İşsizlik maaşı II veya sosyal yardım alma
durumunda iş merkezi (Jobcenter)
·	Kira yardımı veya çocuk yardımı alma durumunda
kira yardımı kurumu
·	Sosyal yardım durumunda sosyal
hizmetler kurumu
· Mülteci işleri için eyalet dairesi
Daha fazla bilgi : www.berlin.de/bildungspaket
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BERLİNPASS-BuT VE
EĞİTİM PAKETİ İLE ELDE ETTİKLERİNİZ
OKUL ÖĞLE YEMEĞİ
1. ila 6. sınıflar için okul öğle yemeği
ücretsizdir. 7. sınıftan itibaren
çocuğunuz berlinpass-BuT kartını
göstererek aynı şekilde öğle yemeğini
ücretsiz yiyebilir.

OKUL İHTİYAÇLARI
Çocuğunuzun okul ihtiyaçları için
(örn. defter, kalem, okul çantası)
yılda 150 Euro ek yardım alırsınız.

ÖĞRENİM DESTEĞİ
Okul, öğrenim desteği ile belli
bir öğrenim hedefine ulaşıp
ulaşılamadığını kontrol eder, örn.
herhangi bir mezuniyet, yüksek
dereceli bir liseye geçiş, dil becerisi
ilerlemesi. Öğrenim desteği sadece
okul ile bir işbirliği sözleşmesi
bulunun hizmet sağlayıcı tarafından
gerçekleşir. Ebeveynler hizmet
sağlayıcısı ile bir sözleşme
gerçekleştirmez.

GÜNLÜK GEZİLER
Çocuğunuz günlük okul etkinliklerine
ücretsiz bir şekilde katılabilir (sınıf
gezisi, doğa gezisi, araştırma gezisi
veya projeler). Bunun için okula
berlinpass-BuT kartınızı zamanında
göstermeniz gerekir. Sadece harçlık
ve yeme içme parası tarafınızdan
ödenmelidir.

SINIF GEZİLERİ
Birkaç günlük sınıf gezilerinin
masrafları tamamen karşılanır.
Bunun için hizmet kurumunuza
okul tarafından onaylı bir belge
sunmalısınız. Formu online
olarak şu adresten edinebilirsiniz :
www.berlin.de/bildungspaket

KÜLTÜR, SPOR,
BOŞ ZAMAN
Çocuğunuzun spor, kültür ve diğer
aktivite tekliflerine katılabilmesi için
hizmetler talep edebilirsiniz. Bu bir
spor derneği, müzik dersi veya aktivite
merkezi ve gençlik derneklerinde
düzenlenen aktivitelere katılım olabilir.

Çocuğunuz 18 yaş altı olmalıdır. Hizmet
kurumunuz bu tür masraflar için ayda
15 Euro karşılar. Çocuğunuz örneğin
bir tatil aktivitesine katılmak istiyorsa
bu desteği birkaç ay biriktirip
kullanabilirsiniz. Herhangi bir donanım
malzemesini, örn. spor kıyafeti
veya müzik aleti, satın almak veya
kiralamak için yılda 90 Euro’ya varan
bir ek destek alabilirsiniz. Bu
tekliflerden faydalanmak için yol
masrafları da desteklenebilir.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI
Çocuğunuz için Berlin kısa mesafeli
ulaşımın AB alanı öğrenci bileti
ücretsizdir. BVG tarafından sunulan
bu teklifi kullanmayan öğrencilerin
okula gidiş masrafı, hizmet kurumu
tarafından karşılanır.
Öğrenci bileti başvurusu için :
www.bvg.de/schuelerticket.
Bunun için çocuğunuzun bir
vesikalık fotoğrafını ve öğrenci
kimliğini yüklemelisiniz.
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OKULA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ
YILDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN
EN ÖNEMLİ ADIMLAR

EYLÜL – EKİM

KASIM – MAYIS

OKULLARDA
HALKA AÇIK GÜN

OKUL HEKİMİ
MUAYENESİ

Ebeveynler ve çocuklar okulu gezebilir, sorular
sorabilir ayrıca eğitmenlerle ve diğer öğrencilerle
tanışabilir.

OKUL VE TAMAMLAYICI EĞİTİM
VE BAKIM (DESTEK MERKEZİ)
İÇİN KAYIT
Çocuğunuz okul çağına geldiğinde, ilgili
okulunuzdan bir mektup alırsınız. Bu mektubu
okula getirmeniz gerekir ve burada çocuğunuzu
okul ve tamamlayıcı eğitim ve destek için kayıt
ettirebilirsiniz.
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Okula başlamadan önce çocuğunuz bir
hekim tarafından muayene edilmelidir.
Bu esnada okul hekimi çocuğunuzun
ne kadar iyi duyduğunu, gördüğünü,
konuştuğunu, hareket ettiğini ve zihinsel
ve bedensel bakımdan ne kadar iyi
geliştiğini değerlendirir.Henüz okula
hazır olmayan ve bir kreş yeri bulunan
çocuklar, okula bir yıl sonra başlayabilir.

MAYIS

MAYIS – TEMMUZ

TEMMUZ – AĞUSTOS

OKUL YERİ
HAKKINDA BİLGİ

EBEVEYNLER İÇİN
BİLGİ ETKİNLİĞİ

OKULA BAŞLAMA
KUTLAMASI

Çocuğunuzun gelecekteki okulu
tarafından bir mektup alırsınız.

OKUL

Çocuğunuzun okulu sizi bir veli
toplantısına çağırır. Burada okul
başlangıcı hakkında önemli
bilgiler elde edersiniz. Bu esnada
eğitmenlerle ve diğer ebeveynlerle
tanışırsınız.

Okulun ilk gününden önceki Cumartesi
günü çocuklar ve ebeveynler yeni
okullarında okula başlamayı kutlarlar.
Almanya'da ebeveynler çocuklarına
okula başlarken genelde içerisinde küçük
sürprizler bulunan bir hediye paketi
hediye ederler.

ÖĞRETİM YILININ
BAŞLANGICI
Okulun ilk haftalarında çocuklar
ve eğitmenler birbirlerini tanırlar.
Ebeveynler için bir veli toplantısı
düzenlenir.
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OKUL BAŞLAMADAN ÖNCE :
KREŞTE OYNAYARAK ÖĞRENME

14

Birçok aile bir kreş yerine ihtiyaç
duyduğundan, aramaya erken
başlamalısınız. İnternette boş kreş
yerlerini araştırabilirsiniz :
www.kita-navigator.berlin.de
Veya gençlik yardım kurumu
tarafından bilgi ve yardım alırsınız.
Almanya'da okul çağında olmayan
tüm çocuklar bir çocuk gündüz bakım
evine (kreş) gidebilirler. Almanya'da
bir yaşına girmiş her çocuk bu hakka
sahiptir.

BİR KREŞ ZİYARETİ HEM ÇOCUĞUNUZ
HEM SİZİN İÇİN İYİDİR :
·	Çocuğunuz burada başka çocuklarla oynar, hareket
eder, Almanca birçok şey öğrenir.
·	Çocuğunuz yeni arkadaşlar bulur, Berlin'i tanır ve
kendini okula hazırlar.
·	Çocuğunuzla kreşte ilgilenildiği sürede sizin de
Almanca öğrenmeye, mesleki bir eğitim almaya
veya çalışmaya vaktiniz olur.

KREŞ BULUN VE
KREŞ KUPONUNA BAŞVURUN
Çocuğunuzun bir kreşe gidebilmesi için oturduğunuz
bölgenin gençlik yardım kurumundan bir kreş kuponuna
başvurmanız gerekiyor. Forma gençlik yardım kurumundan,
sosyal hizmetlerden, sosyal hizmet evlerinden veya online
olarak erişebilirsiniz. Kreş kuponu üzerinde çocuğunuzun
ne zamandan itibaren ve günde ne kadar uzun süreli kreşi
ziyaret edebileceği yazar. Çocuğunuz için boş bir kreş yeri
bulduğunuzda bu kuponu o kreşte kullanabilirsiniz.

·	Kreşte başka ailelerle tanışabilir ve yeni
arkadaşlıklar kurabilirsiniz.
Kreş ziyareti ücretsizdir. Ancak çocuğunuz bir
berlinpass-BuT kartına sahip değilse öğle yemeklerini
ödemeniz gerekir (daha fazla bilgi için bkz. sayfa 10 / 11).
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DİL DESTEĞİ – OKUL DÖNEMİNE
İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPABİLMEK İÇİN
Çocuğunuz okula başlamadan yaklaşık
18 ay önce kreşte çocuğunuzun ne kadar
iyi Almanca konuşup anladığı araştırılır.
Bu dil seviyesi tespitinde çocuğunuzun
daha desteğe ihtiyacı olduğu belirlenirse,
çocuğunuza kreşte özel bir dil desteği
verilir. Böylece okula iyi bir şekilde
hazırlanır.

Xin CHàO !

مرح ًبا

Cześć !
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Okul öncesi dil seviyesi
tespitine tüm Berlinli çocuklar
katılmak zorundadır. Bu,
kreşe gitmeyen çocuklar
için de geçerlidir. Bölgenizin
eğitim müdürlüğünden size yazılı bir
davet gönderilir. Bölgenizin eğitim
müdürlüğünden size yazılı bir davet
gönderilir. Dil seviyesi tespitine katılım
zorunludur.

KREŞE GİTMEYEN ÇOCUKLAR
İÇİN ALMANCA ÖĞRENİMİ
Çocuğunuzun çok iyi Almanca konuşamadığı ve
dil açısından eğitim desteğine ihtiyaç duyduğu tespit
edilirse bir dil desteğine katılmalıdır. Bunun için size
eğitim müdürlüğünüzden bir dil destek kuponu
sunulur. Bu kuponla çocuğunuz yakınınızdaki bir
kreşten dil destek eğitimi alabilir.
Dil destek eğitimi hafta içi her gün beş saat boyunca
ve 18 ay süreyle gerçekleşir (1. Şubat ile 31. Temmuz
arasında bir sonraki yılda).

DİKKAT : Dil destek eğitimi kuponu kreş
kuponundan farklıdır. Kreş kuponu ile çocuğunuz
genelde herhangi bir kreşi yedi saatliğine ziyaret
edebilir. Dil destek eğitimi kuponunu okul öncesi
dil destek eğitimi sunan belirli kreşlerde veya
kurumlarda kullanabilirsiniz. Burada çocuğunuzla
günde 5 saat ilgilenilir ve eğitim verilir.
Dil destek grupları hakkında genel bir bakışı
ilgili gençlik yardım kurumundan elde
edebilirsiniz.

“YERİNDE ERKEN EĞİTİM” – SOSYAL
EVLERDE EĞİTİM DESTEĞİ
Bazı sosyal evler veya çevredeki yerler kendi evi ve kreş yeri
olmayan çocuklara ve ailelere, yarım günlük “yerinde erken
eğitim” (FBO) tekliflerine katılma imkanları sunar.
Kreşe veya okula hazırlık olarak çocuğunuz burada küçük
gruplar halinde Almanca öğrenir, oyun oynayabilir ve arkadaş
edinebilir. Ayrıca yerinde bir dil eğitmeni bulunur. Bu kişiler
size kreş ararken de destek verebilir.
Bir FBO'yu nerede bulabileceğinizi gençlik yardım kurumunun
kreş kuponu bölümünden öğrenebilirsiniz. Burada FBO için
gerekli kreş kuponuna da başvurabilirsiniz.

17

HOŞ GELDİN SINIFLARINDA
ALMANCA ÖĞRENMEK
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Okula yeni başlayanlar mümkün oldukça
doğrudan okul başlama döneminin normal
derslerine alınmalıdır.
Hoş geldin sınıfları henüz
Almanca konuşamayan
öğrenciler için çalışma
gruplarıdır. Çocuğunuza küçük
bir grubun içerisinde hızlıca
Almanca öğrenmesi ve Alman
okul sistemini tanıması için
yardımcı olurlar. Çocuğunuz
henüz herhangi bir okula
gitmediyse veya okuma
yazma bilmiyorsa veya Latin
harfleri ile yazıp okuyamıyorsa
hoş geldin sınıfında
bunları öğrenir.

Daha büyük çocuklar hoş geldin sınıflarında
normalde en fazla bir yıl kalır.
Hoş geldin sınıflarındaki çocuklar ve gençler
mümkün oldukça örneğin müzik, resim ve
beden eğitimi gibi alanlarda en baştan normal
derslere katılmalıdır.

Çocuğunuz yeterli şekilde Almanca öğrendikten sonra yaşına ve bilgisine uygun,
normal ders işleyen bir sınıfa geçiş yapar. Hoş geldin sınıflarında karne verilmez.
Bunun yerine öğrenim durumu raporları verilir. Eğitmen her öğrenci için yarı
dönemde ve dönem sonunda bir öğrenim durumu raporu hazırlar. Almanca
ve diğer derslerdeki ayrıca çalışma ve sosyal tutumundaki gelişimini raporlar.
Bu raporda ayrıca çocuğunuzun kaç gün derse gelmediği veya geç kaldığı not
edilir (mazeretli veya mazeretsiz). Bunun dışında bu öğrenim durumu raporunda
çocuğunuzun çalışma grubunda kalması veya normal bir sınıfa geçmesi
ile ilgili öneri yazısı bulunur.

www.berlin.de/sen/bjf/fluechtlinge
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YENİ GÖÇMENLER İÇİN
BERLİN TATİL OKULLARI
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Yeni göçmüş çocuklar ve gençler Berlin
tatil okulunda Almanca bilgilerini
iyileştirebilir, Berlini keşfedebilir,
yenilikler deneyebilir ve yaşıtlarıyla
vakit geçirebilirler.
www.dkjs.de/ferienschulen

Tatil okulları, paskalya, yaz ve son bahar tatillerinde gerçekleşir.
Tüm Berlin'de çeşitli yaş grupları için birçok yaratıcı teklifler
mevcuttur. Çocuklar ve gençler filmler çeker, tiyatro oynar,
müzik veya spor yapar, örneğin futbol, bisiklet sürme, kaykay
binme, dans, tırmanma ve daha birçok farklı alan.
Ayrıca geziler düzenlenir. Eğitmenler, Almanca öğrenirken
destek verir ve eğitim yolları ve ilerideki olası meslek imkanları
hakkında bilgi verir.

DİL VE GÜNLÜK
HAYAT –
EBEVEYNLER
İÇİN KURSLAR
Berlin halk eğitim merkezlerindeki
ebeveyn kurslarında yeni göçmüş
ailelerin anneleri ve babaları Alman
dili ve Alman ve Berlin eğitim sistemi
hakkında birçok şey öğrenebilirler.
Buna aile ve okul günlük hayatı,
çocuk eğitimi, sağlık ve boş zaman
aktiviteleri gibi konular dahildir. Bu
bilgilerle çocuğunuza eğitim yolunda
iyi bir destek olabilirsiniz.
Kurslar haftada üç kez, genelde
çocuğunuz okulda veya kreşteyken
gerçekleşir. Bazı kurslar çocuk bakım
yeri sunar. Ebeveyn kursları ile
ilgili daha fazla bilgiyi halk eğitim
merkezinden edinebilirsiniz.

KATILMAK İSTİYORSUNUZ – AMA NASIL?
Tatil okuluna kayıt için bilgileri çocuğunuzun okulundan
edinebilirsiniz. Katılım gönüllü ve ücretsizdir, ancak kayıt
yaptırdıktan sonra bağlayıcıdır.
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ÖĞRENCİLERİN HAKLARI
VE GÖREVLERİ
Çocuklar söz hakkına ve katılma hakkına sahiptir.
Okul sınıflarında veya çalışma gruplarında öğrenci
temsilcisi seçerler. Bu temsilciler sınıfın çıkarlarını
okula ve eğitim kurumlarına karşı temsil eder.

22

Almanya’daki çocuklar şiddete, suistimale ve
ayrımcılığa karşı korunma hakkına sahiptir.
Örneğin hiçbir çocuk dövülemez. Çocukların
okula gitme hakkı vardır. Çok düşük bir
gelire sahip veya herhangi bir geliri olmayan
ebeveynlerin çocukları eğitim paketinden
berlinpass-BuT kartı vasıtasıyla destek
hizmetlerinden yararlanabilir.

SAYGI  
!
ZORUNLUDUR

Öğrencilerin görevleri; düzenli olarak
okula gitmek, zamanında okulda
olmak, ödevlerini yapmak, tüm gerekli
malzemeleri yanında getirmek, beden
eğitimi ve yüzme derslerine ayrıca sınıf
gezilerine ve diğer gezilere katılmaktır.
Diğer öğrencilere, öğretim görevlilerine
ve diğer okul personeline saygılı ve iyi
davranmalılar. Kişilere ve eşyalara karşı
şiddete izin verilmez.
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SİZ DE KATILABİLİRSİNİZ –
EBEVEYN OLARAK HAKLARINIZ

Söz hakkına ve katılma hakkına
sahipsiniz. Her sınıfta yılda yaklaşık
üç dört defa veli toplantısı düzenlenir.
Öğretim yılının başında bir toplantıda
veliler arasından veli temsilcileri seçilir.
Veli temsilcileri, velilerin çıkarlarını
okula ve eğitim kurumlarına karşı
temsil eder.

24

Bilgi edinebilmeniz için düzenli
olarak veli toplantıları ve veli
görüşmeleri düzenlenir. Bu veli
toplantılarına / veli görüşmelerine
katılmanız önemlidir. Henüz çok iyi
Almanca konuşamıyorsanız diğer
ebeveynlerle görüşebilir, bir tercüman
ayarlayabilir veya sınıf öğretmeni
ile bu sorunu nasıl çözebileceğinizi
konuşabilirsiniz.

ALMANYA’DA OKULLARDA
KATILIM HAKKINIZ VARDIR.
AYRICA OKUL ÇAĞINDAKİ
ÇOCUKLARINIZI DESTEKLEMENİZ
BEKLENİR.

Sorularınız olduğunda, bir
şeyleri anlamadığınızda veya
çocuğunuzu merak ettiğinizde

sınıf öğretmeniyle ve gerekirse diğer
öğretmenler ile görüşün. Genel olarak
sınıf öğretmenleri öğretim yılının
başında kendisi ile nasıl iletişime
geçebileceğinizin bilgisini verir.

Anlaşma sorunlarında
destek? Henüz çok iyi Almanca

konuşamıyorsanız, tanıdık ve arkadaş
çevrenizden destek alın veya bir
yardım evinde kalıyorsanız oradaki
yetkililerden veya okulunuzdan
nasıl bir tercüman bulabileceğiniz
ile ilgili bilgi alın. Ayrıca okullarda
destek alabileceğiniz sosyal hizmetler
çalışanları bulunmaktadır.

Bir acil durum veya sosyal
hizmet evinde kalıyorsanız
orada bulunan sosyal hizmet
çalışanları tarafından

çocuğunuzun okulu ile ilgili tüm
sorularda destek alabilirsiniz. Bu yerler
çocuklarınızın ödevlerini yapabilecekleri
odalar sunar.

www.berlin.de/sen/bjf/go/mitwirkung
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GENEL EĞİTİM YOLLARI
Berlin’de tüm çocuklar altı yaşından itibaren ilkokula gitmeye
başlar. Genel olarak ilkokul süresi altı yıldır. Ardından ortaokula/
liseye devam ederler. Sınıf öğretmenleri çocuğunuzun notlarını,
çalışma ve sosyal tutumunu temel alarak çocuğunuzun bir
entegre ortaokula veya yüksek dereceli bir liseye (Gymnasium)
gitmesini önerir.
www.berlin.de/sen/bjf/go/bildungswege

BBR

3

6
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ABITUR

MSA / eBBR

9
8

GEMEINSCHAFTSSCHULE

osz

1 İlkokul ve okula başlama dönemi
Berlin’de yaşayan çocuklar 30 Eylül tarihine kadar altı yaşına
girecekleri o yıl okula başlar. Bir ila üç yıl boyunca okula
başlama döneminde kalırlar. Ardından genelde dört yıl ilkokula
ve daha sonra ortaokula / liseye giderler. Ayrıca toplam dört yıl
ilkokula gittikten sonra ortaokula / liseye geçiş mümkündür.
2 Sosyal okul
Sosyal okullarda öğrenciler birinci sınıftan sonuncu sınıfa
kadar gruplar içerisinde eğitim görür. İlkokul döneminden
sonra beraber kalırlar. Öğrenciler tüm mezuniyetleri
elde edebilir.
3 Entegre ortaokul
Öğrenciler genel olarak 6. sınıftan sonra entegre ortaokula
(ISS) geçiş yapar. Öğrenciler tüm mezuniyetleri elde edebilir.
Yüksek dereceli lise mezuniyeti (Abitur) 13. sınıfta elde
edilir, ancak bazı entegre ortaokullarda on ikinci sınıfta
gerçekleştirilebilir. Ayrıca mesleki oryantasyon ve stajlar
sayesinde çalışma hayatı hakkında bilgi edinebilirler.
4 Yüksek dereceli lise (Gymnasium)
Yüksek dereceli bir liseye giden öğrenciler on iki öğretim
yılından sonra yüksek dereceli lise mezuniyetini (Abitur) elde
edebilir ve böylece bir üniversiteye veya yüksekokula gitmeye
hak kazanır. Yüksek dereceli lisedeki ilk yıl bir deneme yılıdır.
5 Yüksek dereceli mesleki lise
Yüksek dereceli mesleki lisede öğrenciler altı uzmanlık bölümü
ve meslek alanı arasında seçim yapar. İlgili meslek alanından
dersler geleneksel dersleri tamamlar.

bbr
msa
NE?

MESLEKİ
EĞİTİM YOLLARI
Genel bir okul eğitiminden birçok öğrenci mesleki hazırlık
ve mesleki eğitim ile devam eder. Mesleki eğitim merkezleri
(OSZ) birçok eğitim tekliflerini bir arada sunar :
· Mesleki hazırlık
· Mesleki okul
· Yüksek dereceli mesleki okul
· Meslek teknik okulu
· Teknik okul
· Meslek yüksekokulu
· Teknik yüksekokulu
Öğrenciler bir OSZ kapsamında tüm
mezuniyetleri elde edebiliyor :
· Mesleki eğitim mezuniyeti (die Berufsbildungsreife (BBR))
·	Yüksek dereceli mesleki eğitim mezuniyeti
(die erweiterte Berufsbildungsreife (eBBR))
·	Lise mezuniyeti (der Mittlere
Schulabschluss (MSA))
· Yüksek dereceli lise mezuniyeti (das Abitur)
İkili meslek eğitimi yapan gençler mesleki okula gidiyor.
Ayrıca bu mesleki eğitim merkezlerinde doğrudan tam
zamanlı mesleki eğitim almak da mümkündür.
www.berlin.de/sen/bjf/go/berufliche-bildung
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FRAGILE

with care !

ÇOCUĞUNUZ BİR

İLKOKULA GİDİYOR

‘S
CHILD
ROOM

school

things

Çocuğunuzun ilkokulu, yaşadığınız
yere yakın mesafede olup yürüyerek
kolay erişebilir olmalıdır. Daha
uzak mesafede bir yere taşınırsanız
daha uzun bir okul yolunu kabul
edip etmeyeceğinize veya çocuğu
daha yakında bulunan bir okula
yazdırmak isteyip istemeyeceğinize
karar vermelisiniz. Ancak yeni okulda
boş yer olması gerekir.

ÇOCUĞUNUZ BİR

ORTAOKULA /
LİSEYE GİDİYOR

Bir ortaokul / liseye giden çocuklar
(entegre ortaokul, sosyal okul veya
yüksek dereceli lise) taşındıklarında
okulu da değiştirmek zorunda değildir.
45 dakikalık bir okul yolu (toplu taşıma
araçları ile) normal karşılanır.

Otobüs veya tren ile yol 30 dakikanın
üzerinde olmamalı ve çocuğunuz
maksimum bir kere aktarma yapmalıdır.
Yeni okul yolunu çocuğunuza öğretin.
Çocuğunuz daha küçükse siz veya
diğer bir kişi en azından ilk haftalar
ona eşlik etmelidir.
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İLKOKULDA TAŞINMA
ÇOCUĞUNUZ ŞİMDİKİ OKULUNDA

KALMAK İSTİYOR

Hoş geldin sınıfı

•	Çocuğunuzun şimdiki okuluna ve hoş geldin sınıfları
koordinasyon merkezine çocuğunuzun okulda
kalmasını talep ettiğinizi bildirin.
•	Çocuğunuzun bir hoş geldin sınıfına gitmesi aynı
okulda normal sınıfa geçiş yapması anlamına gelmez.
Bu nedenle : Okula veya hoş geldin sınıfı koordinasyon
merkezine çocuğunuzun daha sonra normal derslere
alınıp alınmayacağını sorabilirsiniz. Duruma göre normal
sınıfa geçişte okulu değiştirme söz konusu olabilir. Bu
durumda çocuğunuz yaşadığınız yerin yakınında bulunan
bir ilkokula gitmelidir.
• Okula yeni yerleşim yerinizin adresi ile ilgili bilgi verin.

Normal sınıf

•	Okulun bulunduğu bölgenin eğitim müdürlüğüne
çocuğunuzun şimdiki okulunda kalacağı ile ilgili bilgi verin.
• Okula yeni yerleşim yerinizin adresi ile ilgili bilgi verin.
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ÇOCUĞUNUZ OKULUNU

DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

Hoş geldin sınıfı

•	Çocuğunuzun şimdiki okuluna taşınacağınız
ve çocuğunuzun okulunu değiştirmesi gerektiği
ile ilgili bilgi verin.
•	Okul ilgili koordinasyon merkezine taşınma durumu ile ilgili
bilgi verir. Koordinasyon merkezi yeni yaşam bölgenizin
koordinasyon merkezini bilgilendirir.
•	“Yeni” koordinasyon merkezi veya eğitim müdürlüğü size
yeni okul ile ilgili bilgi verir. Bu okula çocuğunuzun kaydını
gerçekleştirirsiniz.

Normal sınıf

•	Çocuğunuzun şimdiki okuluna, taşınacağınız ve okulu
değiştirmek istediğiniz ile ilgili bilgi verin. Size okul
tarafından okul değiştirme belgesi verilir.
•	Okul değiştirme belgesi ile yeni yaşam bölgenizin ilgili
ilkokuluna gidin ve boş yerler hakkında bilgi edinin.
Boş yer yoksa yeni bölgenizin eğitim müdürlüğüne
başvurun. İsterseniz doğrudan da eğitim müdürlüğüne
gidip boş yerler hakkında bilgi alabilirsiniz.
•	Okul ismini öğrendikten sonra çocuğunuzun
kaydını okula yaptırın.
•	Çocuğunuz yeni yerleşim yerinde bir okulda yer bulmadığı
sürece eski okuluna gitmeye devam etmelidir.

ORTAOKULDA / LİSEDE TAŞINMA
ÇOCUĞUNUZ ŞİMDİKİ OKULUNDA

KALMAK İSTİYOR

Hoş geldin sınıfı veya normal sınıf

·	Okula yeni yerleşim yerinizin adresi ile ilgili bilgi verin.
·	Çocuğunuza yeni okul yolunu öğretin.
·	Dikkat : Çocuğunuz bir hoş geldin sınıfına gidiyorsa aynı
okulda bir normal sınıfa geçiş yapması anlamına gelmez.

ÇOCUĞUNUZ OKULUNU

DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

Hoş geldin sınıfı

·	Yeni bölgenizin eğitim müdürlüğüne başvurun ve
daha yakında bulunan bir okulun hoş geldin sınıfına
geçiş talep edin.
·	Hemen çocuğunuzun şimdiki okuluna taşınma
ve okul değiştirme isteği ile ilgili bilgi verin.
·	Eğitim müdürlüğü sizi yeni bir okula atadıktan sonra
çocuğunuzu o okula kaydedin.
·	Çocuğunuz yeni bir okulda yer bulmadığı sürece eski
okuluna gitmeye devam etmelidir.

Normal sınıf
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·	Çocuğunuzun daha yakında bulunan bir ortaokula / liseye
gitmesini istiyorsanız yeni bölgenizin eğitim müdürlüğüne
başvurun ve yeni bir okulda yer talep edin.
·	Siz de çocuğunuz için yeni bir okul arayabilirsiniz.
Okul, yerleşim bölgenizde bulunmak zorunda değildir.
Ancak okulda boş yer bulunmalıdır.
·	Hemen çocuğunuzun şimdiki okuluna taşınma ve okul
değiştirme isteği ile ilgili bilgi verin. Size bir okul
değiştirme belgesi verilecektir.
·	Çocuğunuz daha yakında bulunan yeni bir okulda yer
bulamadığı sürece eski okuluna gitmeye devam etmelidir.
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BÖLGELERDEKİ
İLGİLİ KİŞİLER
Sorularınız olması durumunda yaşam
bölgenizin ilgili daire ve kurumlarına danışın.
Takip eden sayfalarda iletişim bilgilerini
bulabilirsiniz.

Berlin bölgeleri
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Mitte
Friedrichshain-Kreuzberg
Pankow
Charlottenburg-Wilmersdorf
Spandau
Steglitz-Zehlendorf
Tempelhof-Schöneberg
Neukölln
Treptow-Köpenick
Marzahn-Hellersdorf
Lichtenberg
Reinickendorf

Eğitim müdürlükleri, hoş geldin sınıfları koordinasyon merkezleri,
gençlik merkezi, çocuk ve gençlik sağlık hizmetleri, çocuk ve gençlik
psikiyatri hizmetleri, okul psikolojisi ve entegrasyon pedagojisi
danışmanlık ve destek merkezleri
1 Mitte
Hoş geldin sınıfları için eğitim müdürlüğüne bağlı
koordinasyon merkezi (okul yeri dağıtımı)
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin
Tel. 030 9018-26112, r.yagiz@ba-mitte.berlin.de
Pzt 9–12, Sal 9–12, Per 15–18 saatleri arasında
Hoş geldin sınıfları için okul denetimine bağlı
koordinasyon merkezi (dil seviyesi ve okul
tecrübesi tespiti)
Turmstr. 75, 10551 Berlin
Tel. 030 9018-33341
schiewe@sprachfoerderzentrum.de
Kreş kupon ofisi
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin
Kreş kuponu : Tel. 030 9018-23233
kita.info@ba-mitte.berlin.de
Bakım yeri araması : Tel. 030 9018-23433
kitaplatz@ba-mitte.berlin.de
Sal 9–12 saatleri arasında,
Per 14–18 saatleri arasında
Çocuk ve gençlik sağlık hizmetleri
Reinickendorfer Str. 60b, 13347 Berlin
Tel. 030 9018-46130
kjgd@ba-mitte.berlin.de
Sal 9–12, Per 14–18 saatleri arasında

Çocuk ve gençlik psikiyatri hizmetleri
Mathilde-Jakob-Platz 1, 10551 Berlin
Tel. 030 9018-33241
Pzt–Per 9–15, Cum 9–13 saatleri arasında
Okul psikolojisi ve entegrasyon pedagojisi
danışmanlık ve destek merkezi (SIBUZ)
Badstr. 10, 13357 Berlin
Tel. 030 403949 2261
01sibuz@senbjf.berlin.de
Per 15-18 saatleri arasında

2 Friedrichshain-Kreuzberg
Hoş geldin sınıfları için eğitim müdürlüğüne bağlı
koordinasyon merkezi (okul yeri dağıtımı)
Frankfurter Allee 35–37, 10247 Berlin
Tel. 030 90298-4630 ve 90298-4640
doris.sternekieker@ba-fk.berlin.de ve
sebastian.smyk@ba-fk.berlin.de
Sal 9–12, Per 14–18 saatleri arasında
Hoş geldin sınıfları için okul denetimine bağlı
koordinasyon merkezi (dil seviyesi ve okul
tecrübesi tespiti)
Frankfurter Allee 35–37, 10247 Berlin
Tel. 030 90298-3095
marita.misch@senbjf.berlin.de

Gençlik yardım kurumu / Aile servisi ofisi
Frankfurter Allee 35–37, 10247 Berlin
Tel. 030 90298-1414
familienservicebuero@ba-fk.berlin.de
Pzt–Cum 9–12 saatleri arasında
Çocuk ve gençlik sağlık hizmetleri
Urbanstr. 24, 10967 Berlin
Tel. 030 90298-7342 veya -2813
kjgd@ba-fk.berlin.de
Per 15–18 saatleri arasında
Çocuk ve gençlik psikiyatri hizmetleri
Urbanstr. 24, 10967 Berlin
Tel. 030 90298-4968
Pzt–Per 9–15, Cum 9–13 saatleri arasında
Okul psikolojisi ve entegrasyon pedagojisi
danışmanlık ve destek merkezi (SIBUZ)
Fraenkelufer 18, 10999 Berlin
Tel. 030 22508 311
02sibuz@senbjf.berlin.de
Per 15–18 saatleri arasında

3 Pankow
Hoş geldin sınıfları için eğitim müdürlüğüne bağlı
koordinasyon merkezi (okul yeri dağıtımı)
Fröbelstr. 17, 10405 Berlin
Tel. 030 90295-5040
sabrina.roehl@ba-pankow.berlin.de
nicole.stutz@ba-pankow.berlin.de
Hoş geldin sınıfları için okul denetimine bağlı
koordinasyon merkezi (dil seviyesi ve okul
tecrübesi tespiti)
Tino-Schwierzina-Str. 32, 13089 Berlin
Tel. 030 90249-1002
ramona.basting@senbjf.berlin.de

Gençlik yardım kurumu, çocuk gündüz bakım merkezi
Fröbelstr. 17, 10405 Berlin
Tel. 030 90295-5863
Kreş kuponu :
kindertagesbetreuung@ba-pankow.berlin.de
Bakım yeri araması :
kitaplatzvermittlung@ba-pankow.verwalt-berlin.de
Pzt, Sal 9–12 saatleri ve 13–14.30 saatleri arasında,
Per 13 –18, Cum 9–12 saatleri arasında
Çocuk ve gençlik sağlık hizmetleri
Grunowstr. 8–11, 13187 Berlin
Tel. 030 90295-2894 veya -2936
kjgd@ba-pankow.berlin.de
Pzt–Çar 13–14 :30 saatleri arasında
Çocuk ve gençlik psikiyatri hizmetleri
Grunowstr. 8–11, 13187 Berlin
Tel. 030 90295-2830 veyar -2833
Pzt–Per 9–15, Cum 9–13 saatleri arasında
Okul psikolojisi ve entegrasyon pedagojisi
danışmanlık ve destek merkezi (SIBUZ)
Tino-Schwierzina-Str. 32, 13089 Berlin
Tel. 030 90249-1100
03sibuz@senbjf.berlin.de
Per 15-18 saatleri arasında

4 Charlottenburg-Wilmersdorf
Hoş geldin sınıfları için eğitim müdürlüğüne bağlı
koordinasyon merkezi (okul yeri dağıtımı)
Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100,
10585 Berlin
Tel. 030 9029-649
cw259993@charlottenburg-wilmersdorf.de
Hoş geldin sınıfları için okul denetimine bağlı
koordinasyon merkezi (dil seviyesi ve okul
tecrübesi tespiti)
Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100,
Tel. 030 9029-12928,
cw259991@charlottenburg-wilmersdorf.de
Sal 9-13, Per 14-18 saatleri arasında
ve Waldschulallee 29–31, 14055 Berlin
Tel. 030 9029-25121
barbara.hecke@senbjf.berlin.de

Kreş kupon ofisi
Hohenzollerndamm 174–177, 10713 Berlin
Tel. 030 9029-15240
jug-kita-gutscheine@charlottenburg-wilmersdorf.de
Per 15-18 saatleri arasında
Çocuk ve gençlik sağlık hizmetleri
Hohenzollerndamm 174/177, 10713 Berlin
Eingang Mansfelder Str. 16
Tel. 030 9029-16444/-16577/-16250/-16579
kinder-und-jugendgesundheit@charlottenburgwilmersdorf.de
Sal ve Per 14–16 saatleri arasında
Çocuk ve gençlik psikiyatri hizmetleri
Haubachstr. 45, 10585 Berlin
Tel. 030 90298-18536
Pzt–Per 9–15, Cum 9–13 saatleri arasında
Okul psikolojisi ve entegrasyon pedagojisi
danışmanlık ve destek merkezi (SIBUZ)
Waldschulallee 31, 14055 Berlin
Tel. 030 9029-25150
04sibuz@senbjf.berlin.de

5 Spandau
Hoş geldin sınıfları için eğitim müdürlüğüne bağlı
koordinasyon merkezi (okul yeri dağıtımı)
Streitstr. 6–7, 13587 Berlin
Tel. 030 90279-2235
e.sarajlic@ba-spandau.berlin.de
Hoş geldin sınıfları için okul denetimine bağlı
koordinasyon merkezi (dil seviyesi ve okul
tecrübesi tespiti)
Streitstr. 6–7, 13587 Berlin
Tel. 030 90279-3139
sibylle.behnes@senbjf.berlin.de
Per 14-16 saatleri arasında
Gençlik yardım kurumu, çocuk gündüz bakımı
Carl-Schurz-Str. 2 / 6, 13597 Berlin
Kreş kuponu : Tel. 030 90279-2432
kindertagesbetreuung@ba-spandau.berlin.de
Bakım yeri araması : Tel. 030 90279-2444
kita-koordination@ba-spandau.berlin.de
Çocuk ve gençlik sağlık hizmetleri
Klosterstr. 36, 13581 Berlin
Çıkış A (Ruhlebener Str.), EG
Tel. 030 90279-2254/-2256/-2658
Lütfen kayıt esnasında hangi hizmet
merkezinin ilgili olduğunu sorun.
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Çocuk ve gençlik psikiyatri hizmetleri
Klosterstr. 36,13581 Berlin
Tel. 030 90279-2759
Per 16-18 saatleri arasında
Okul psikolojisi ve entegrasyon pedagojisi
danışmanlık ve destek merkezi (SIBUZ)
Streitstr. 6, 13587 Berlin
Tel : 030 90279 5850/1
05sibuz@senbjf.berlin.de
Per 15-18 saatleri arasında

6 Steglitz-Zehlendorf
Hoş geldin sınıfları için eğitim müdürlüğüne bağlı
koordinasyon merkezi (okul yeri dağıtımı)
Kirchstr. 1–3, 14163 Berlin, Oda A 10
Tel. 030 90299-64 85 ve 90299-5452
sven.starke@ba-sz.berlin.de ve
nataly.duewal@ba-sz.berlin.de
Hoş geldin sınıfları için okul denetimine bağlı
koordinasyon merkezi (dil seviyesi ve okul
tecrübesi tespiti)
Kirchstr. 1–3, 14163 Berlin
Tel. 030 90299-5192
koordinierungsstelle-sz@ba-sz.berlin.de
Pzt 9–12, Sal 9–12, Per 9–12 saatleri arasında
Kreş / destek merkezi
Kirchstr. 1–3, 14163 Berlin
Tel. 030 90299-3520
Pzt–Cum 9–11 saatleri arasında (lütfen telefon
ile randevu alınız.)
Çocuk ve gençlik sağlık hizmetleri
Çeşitli hizmet merkezleri mevcuttur :
jugendgesundheitsdienst@ba-sz.berlin.de
ve kjgd-sozialdienst@ba-sz.berlin.de
Sal 15–16.30 saatleri arasında
Çocuk ve gençlik psikiyatri hizmetleri
Königstr. 36, 14163 Berlin
Tel. 030 90299-5842
Pzt–Per 9–15, Cum 9–13 saatleri arasında
Okul psikolojisi ve entegrasyon pedagojisi
danışmanlık ve destek merkezi (SIBUZ)
Dessauerstr. 49–55, 12249 Berlin
Tel. 030 90299-2572
06sibuz@senbjf.berlin.de
Per 15-18 saatleri arasında

7 Tempelhof-Schöneberg

8 Neukölln

9 Treptow-Köpenick

Hoş geldin sınıfları için eğitim müdürlüğüne bağlı
koordinasyon merkezi (okul yeri dağıtımı)
Alarichstr. 12–17, 12105 Berlin
Tel. 030 90277-4709
ute.rupp@ba-ts.berlin.de
Sal 9–12, Cum 9–12 saatleri arasında

Hoş geldin sınıfları için eğitim müdürlüğüne bağlı
koordinasyon merkezi (okul yeri dağıtımı)
Boddinstr. 34, 12053 Berlin
Tel. 030 90239-1218
yvonne.schultze@bezirksamt.neukoelln.de
Her gün 9-13 saatleri arasında

Hoş geldin sınıfları için okul denetimine bağlı
koordinasyon merkezi (dil seviyesi ve okul
tecrübesi tespiti)
Alarichstr. 12–17, 12105 Berlin
Tel. 030 90277-60 10
kirsten.richter@senbjf.berlin.de
matthias.goeritz@senbjf.berlin.de

Hoş geldin sınıfları için okul denetimine bağlı
koordinasyon merkezi (dil seviyesi ve okul
tecrübesi tespiti)
Boddinstr. 34, 12053 Berlin, Oda B 0.46 ve B 0.38
Tel. 030 90239-2730 ve 90239-2509
michael.dahms@senbjf.berlin.de ve
corinna.zang@senbjf.berlin.de
Pzt 12–15, Per 15–18, Cum 10–13 saatleri arasında

Hoş geldin sınıfları için eğitim müdürlüğüne bağlı
koordinasyon merkezi (okul yeri dağıtımı)
Rathaus Köpenick
Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin
Tel. 030 90297-2194
maraike.neek@ba-tk.berlin.de
Sal 9–12, Per 14–18 saatleri arasında

Kreş kupon ofisi
Rathausstr. 27, 12105 Berlin
Tel. 030 90277-2634/-2308
kindertagesbetreuung@ba-ts.berlin.de
Sal 9–12 saatleri arasında,
Per 15–18 saatleri arasında
Online randevu :
service.berlin.de/standort/123612/
Çocuk ve gençlik sağlık hizmetleri
KJGD Schöneberg I
Welserstr. 23, 10777 Berlin
Tel. 030 90277-6129
Per 15–17 saatleri arasında
KJGD Mariendorf
Kaiserstr. 126, 12105 Berlin
Tel. 030 90277-6501/-6799/-6770
Per 14–16.30 saatleri arasında
KJGD Tempelhof
Kaiserstr. 126, 12105 Berlin
Tel. 030 90277-2697/-2125/-2677
Sal 14–16.30 saatleri arasında
Çocuk ve gençlik psikiyatri hizmetleri
Welserstr. 23, 10777 Berlin		
Tel. 030 90277-6900
Pzt–Per 9–15, Cum 9–13 saatleri arasında
Okul psikolojisi ve entegrasyon pedagojisi
danışmanlık ve destek merkezi (SIBUZ)
Ebersstr. 9a, 10827 Berlin
Tel. 030 90277-4374
07sibuz@senbjf.berlin.de
Per 15–18 saatleri arasında

Çocuk gündüz bakım merkezi
Karl-Marx-Str. 83, 12043 Berlin
Tel. 030 90239-2135
kindertagesbetreuung@bezirksamt-neukoelln.de
Çocuk ve gençlik sağlık hizmetleri
Neuköllner Str. 333, 12355 Berlin
Tel. 030 6662-1110
kjgd@bezirksamt-neukoelln.de
Çocuk ve gençlik psikiyatri hizmetleri
Kuzey bölgesi
Böhmische Str. 39, 12055 Berlin
Tel. 030 688748-0
Pzt–Per 9–15, Cum 09–13 saatleri arasında
Güney bölgesi
Britzer Damm 93, 12347 Berlin
Tel. 030 6809-1242, randevu ile
Okul psikolojisi ve entegrasyon pedagojisi
danışmanlık ve destek merkezi (SIBUZ)
Boddinstr. 34, 12053 Berlin
Tel. 030 90239-2788
08sibuz@senbjf.berlin.de
Per 15–18 saatleri arasında

Hoş geldin sınıfları için okul denetimine bağlı
koordinasyon merkezi (dil seviyesi ve okul
tecrübesi tespiti)
Luisenstr. 16, 12557 Berlin
Tel. 030 90249-2219
09-Klaerungsstelle@senbjf.berlin.de
Çar 9–12 ve 14–17 saatleri arasında
Gençlik yardım kurumu
Großberliner Damm 154, Haus 9, 12489 Berlin
Kreş kuponu : Tel. 030 90279-5329
jugkitahort@ba-tk.berlin.de
Bakım yeri araması :
kita-platzsuche@ba-tk.berlin.de
Pzt 9–12 saatleri arasında (sadece randevu ile),
Sal 9–12 saatleri arasında,
Per 15-18 saatleri arasında
Online randevu :
service.berlin.de/standort/123613/
Telefon bilgi saati : Pzt, Çar 10–12 saatleri arasında
Çocuk ve gençlik sağlık hizmetleri
Ortolfstr. 182-184, 12524 Berlin
Tel. 030 90297-6703
viola.seeliger@ba-tk.berlin.de
Per 14-18 saatleri arasında
Çocuk ve gençlik psikiyatri hizmetleri
Hans-Schmidt-Str. 16, 12489 Berlin
Tel. 030 90297-4711
Pzt–Per 9–15, Cum 09–13 saatleri arasında
Okul psikolojisi ve entegrasyon pedagojisi
danışmanlık ve destek merkezi (SIBUZ)
Luisenstr. 16, 12557 Berlin
Tel. 030 65661230
09sibuz@senbjf.berlin.de
Per 15–18 saatleri arasında
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10 Marzahn-Hellersdorf

11 Lichtenberg

12 Reinickendorf

Hoş geldin sınıfları için eğitim müdürlüğüne bağlı
koordinasyon merkezi (okul yeri dağıtımı)
Alice-Salomon-Platz 3, 12591 Berlin
Tel. 030 90293-2787 ve 90293-2786
beate.klann@ba-mh.berlin.de ve
renate.klingenberg@ba-mh.berlin.de

Hoş geldin sınıfları için eğitim müdürlüğüne bağlı
koordinasyon merkezi (okul yeri dağıtımı)
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin, Bina 1
Tel. 030 90296-3846
diana.rauch@lichtenberg.berlin.de

Hoş geldin sınıfları için eğitim müdürlüğüne bağlı
koordinasyon merkezi (okul yeri dağıtımı)
Eichborndamm 215, 13437 Berlin
Tel. 030 90294-4768
danny.buentig@reinickendorf.berlin.de
Pzt 9–12, Sal 9–12, Per 15–18 saatleri arasında

Hoş geldin sınıfları için okul denetimine bağlı
koordinasyon merkezi (dil seviyesi ve okul
tecrübesi tespiti)
Alice-Salomon-Platz 3, 12591 Berlin
Tel. 030 90293-2965
sabine.kircheisen@senbjf.berlin.de
Sal 15-18 saatleri arasında
Kreş / eFöB kupon ofisi
Riesaer Str. 94, 12627 Berlin
kita.hort@ba-mh.berlin.de
Sal 9–12 saatleri arasında,
Per 15–18 saatleri arasında
Çocuk ve gençlik sağlık hizmetleri
Janusz-Korczak-Str. 32, 12627 Berlin
Tel. 030 90293-3671/-3827
kjgd@ba-mh.berlin.de
Per 14-18 saatleri arasında
Çocuk ve gençlik psikiyatri hizmetleri
Etkar-André-Str. 8, 12619 Berlin
Tel. 030 90293-3691/-3684
Pzt–Per 9–15, Cum 9–13 saatleri arasında
Okul psikolojisi ve entegrasyon pedagojisi
danışmanlık ve destek merkezi (SIBUZ)
Eisenacher Str. 121, 12685 Berlin
Tel. 030 22501-3210
10sibuz@senbjf.berlin.de
Per 15–18 saatleri arasında

Hoş geldin sınıfları için okul denetimine bağlı
koordinasyon merkezi (dil seviyesi ve okul
tecrübesi tespiti)
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin, Bina 1
florian.koenig@senbjf.berlin.de
Gençlik ve sağlık departmanı
Große-Leege-Str. 103, 13055 Berlin
Tel. 030 90296-5317
juginfo@lichtenberg.berlin.de
Çocuk ve gençlik sağlık hizmetleri
Posta kodu : 13051, 13053, 13055, 13057, 13059
Oberseestr. 98, 13503 Berlin
Tel. 030 90296-4921
constanze.schiewer@lichtenberg.berlin.de
Sal ve Per 14–18 saatleri arasında
Posta kodu : 10315, 10317, 10318, 10365, 10367
Alfred-Kowalke-Str. 24, 10315 Berlin
Tel. 030 90296-4941
linda.leepin@lichtenberg.berlin.de
Paz ve Per 14–18 saatleri arasında
Çocuk ve gençlik psikiyatri hizmetleri
Lichtenberg bölgesinde
Alfred-Kowalke-Str. 24, 13315 Berlin
Tel. 030 90296-4961
Pzt–Per 9–15, Cum 09–13 saatleri arasında
Hohenschönhausen bölgesinde
Oberseestr. 98, 13053 Berlin
Tel. 030 90296-4954
Pzt–Per 9–15, Cum 9–13 saatleri arasında
Okul psikolojisi ve entegrasyon pedagojisi
danışmanlık ve destek merkezi (SIBUZ)
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Tel. 030 90212-827
11sibuz@senbjf.berlin.de
Per 15-18 saatleri arasında
		

Hoş geldin sınıfları için okul denetimine bağlı
koordinasyon merkezi (dil seviyesi ve okul
tecrübesi tespiti)
Innungsstr. 40, 13509 Berlin
Tel. 030 90249-1923
petra.hildebrand@senbjf.berlin.de
Per 15–18 saatleri arasında
Çocuklar için gündüz bakım merkezi
Nimrodstr. 4–14, 13469 Berlin
Tel. 030 90294-6676 (Telefonlar mümkünse
ziyaret saatleri dışında)
tagesbetreuung-kinder@reinickendorf.berlin.de
Sal 9–13 saatleri arasında,
Per 15–18 saatleri arasında
Çocuk ve gençlik psikiyatri hizmetleri
Teichstr. 65, Bina 4, 13407 Berlin
Tel. 030 90294-5043
Pzt–Per 9–15, Cum 09–13 saatleri arasında
Okul psikolojisi ve entegrasyon pedagojisi
danışmanlık ve destek merkezi (SIBUZ)
Nimrodstr. 4–14, 13469 Berlin
Tel. 030 9029-44837
12sibuz@senbjf.berlin.de
Per 15-18 saatleri arasında

Mesleki eğitim merkezleri,
mesleki ve merkezi idareli
okullar
Hoş geldin sınıfları koordinasyon merkezi
Frankfurter Allee 73 c, 10247 Berlin
Tel. 030 90249-1382 veya 90249-1380
klaerungsstellebbs@senbjf.berlin.de
Sal 9–12, Per 15–18 (tatiller hariç)
Mesleki okullar için okul psikolojisi ve entegrasyon
pedagojisi danışmanlık ve destek merkezi (SIBUZ)
Frankfurter Allee 73 c, 10247 Berlin
Tel. 030 90249-1300
13sibuz@senbjf.berlin.de
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