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MESLEK OKULLARI 
NETLEŞTİRME NOKTASI 

• 16-18 yaş arası ve boş kontenjan durumunda 23
yaşına kadar gençler için bir OSZ'nin (meslek
okulu) karşılama sınıfında bir okul yeri buluyoruz

• Eğitim planınız ile ilgili danışmanlık sağlıyor ve
başka danışmanlık kurumlarına yönlendiriyoruz

Nelere ihtiyacımız var? 
• Başvuru formu (önemli: E-posta adresi!)

• Kimlik fotokopisi

• Oturma izni fotokopisi

Bize nasıl ulaşabilirsiniz 
Evrakları bize faks, e-posta veya posta yoluyla 
gönderin  

• Kimlik

• Oturma izni

• 2 vesikalık fotoğraf

• Okul doktoru muayenesi belgesi
(3 aydan eski olmamalı)

• Bizi, Salı saat 9-12 veya Perşembe saat 15-18
arası arayın

• veya bize yazın!

• Kişisel bir randevu için sadece ön müracaat ile
hizmetinizdeyiz.

İletişim 
klaerungsstellebbs@senbjf.berlin.de   
Frau Kamburowa:  
Tel. +49 30 90249 1382, Oda 5537 
michaela.kamburowa@senbjf.berlin.de 
Herr Schultz:  
Tel. +49 30 90249 1380, Oda 5535 
juergen.schultz@senbjf.berlin.de  
Faks: +49 30 90249 – 1386 

Frankfurter Allee 73 c 
10247 Berlin 

u5 Samariterstraße veya b 256 veya s8, 41, 42, 85 
ile Frankfurter Allee durağına kadar veya tramvay 13, 
16 ile Frankfurter Allee durağına kadar veya tramvay 
21 ile Scharnweberstraße durağına kadar 

Covid-19 uyarısı: Kararlaştırılan randevuya lütfen 
SADECE iki kişi olarak ve vaktinde gelin! Bir 
randevuya gelemeyecekseniz, lütfen e-posta veya 
telefon ile randevuyu iptal edin. 

Başka sorularınız mı var? Ne yapıyoruz? 

Sonra ne olur? 
Sizin için bir okul bulup okul kaydı için gerekli tüm 
bilgileri size e-posta ile gönderiyoruz. Okula da 
lütfen aşağıdaki evrakları getirin: 
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ALMANCA BILGISI OLMAYAN ÖĞRENCILER IÇIN BIR ÖĞRENME GRUBUNA KATILIM ILE ILGILI KAYIT 
FORMU 

*Soyadı, adı:  kadın
 erkek

*Doğduğu ülke: *Doğum tarihi: Yaş: 

*Uyruk: Ne zamandır Almanya'da: 

Veli/Vasi: 

Telefon: 

Kişi hakkında belgeler mevcuttur: (İşaretleyin) Kimlik Kayıt tıbbi muayene Karne 

İkamet: *Refakatçi/muhatap kişi:

*Telefon:

*Cadde: *PK: Berlin 

*E-posta:

Şu ana kadar Berlin'de okula gidilen süre: Vatanınızda okula gidilen süre: 

Anadil: 

Diğer diller: 

 yok
 düşük

*Almanca bilgisi:

GER: (A0, A1, ) uyarınca test 

Meslek tercihi: *Öneri:

 Latince harflerde alfabe öğrenme ihtiyacı için öğrenme grubu

 Geliştirilebilir bilgilere sahip yeni katılımcılar için öğrenme grubu

Notlar: 

Düzenleyen: Bölge/iletişim: 

e-posta yoluyla: klaerungsstellebbs@senbjf.berlin.de veya
Faks: +49 30 90249 – 1386, meslek okulları için netleştirme noktasına

* ZORUNLU ALANLAR
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