
Çocuğunuz engelli mi? Ö ğrenmekte
güçlük çekiyor mu? Veya çocuğunuzun
kronik bir hastalığı var mı?
O halde iki seçeneğiniz var:
�  Engelli olmayan çocuklarla birlikte okuması, yani 

“ortak ders” ortamında (GU).
�  “Özel eğitim okullarında” (Sonderschule) okuması.

Çocuğunuz hangi okula gitmeli? Buraya sorabilirsiniz:
�  Mannheim Devlet Eğitim O� si, Işbirliği.
  06 21/292-41 33 oder 06 21/292-41 34
�  Bayan Gaisser, Erken Danışma Merkezi, Devlet Eğitim

O� si, Mannheim. 
  06 21/292-41 52
�  Bayan Kaiser, Sağlık Bakanlığı, Mannheim Belediyesi,

Mannheim.
  06 21/293-22 06

Daha fazla bilmek istediğiniz 
var mı?
Herhangi bir sorunuz daha varsa, buraya sorunuz:
�  Anaokulda: Eğitmenlere, müdürlere, diğer velilere.
�  Anaokulda: Veli toplantısında.
�  İlkokulda: Sekretere, okul müdürüne.
�  Bayan Werner, Eğitim Bölümü, Mannheim

Belediyesine
  06 21/293-35 51
  iris.werner@mannheim.de

Notlarınız için:

�

При содействии Министерства по делам иммигрантов


Anaokulundan
okula
Sayın Anne ve Babalar,
Sayın Veliler,
Çocuğunuz yakında okula gidecek.

� Velilerin ne bilmesi lazım?

� Velilerin ne yapması lazım?

Burada sorularınıza cevap
bulabilirsiniz.
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Çocuğum hangi okula gitmeli?
Çocuğunuz yaklaşık altı yaşında ise, ilkokula gitmeli.
Çocuğunuz evinizin yakınındaki ilkokula gitmesi gerekir.
Uygun ilkokulu bulabilmeniz için:
�  Anaokulundaki eğitimciye sorun.
�  Yakınınızdaki ilkokulu biliyor musunuz?

O zaman oraya sorun, çocuğunuz için uygun
ilkokulu gösterecektir.

�  İnternet ilkokul portal adresi:
www.mannheim.de/grundschulfinder.
İnternet portalına adresinizi verin; size çocuğunuz
için uygun ilkokulu gösterecektir.

�  Bayan Werner, Eğitim Bölümü, Mannheim
Belediyesine sorun.

  06 21/293-35 51
  iris.werner@mannheim.de

Çocuğumu nerede kaydetmem lazım?
Uygun ilkokulu bulabildiniz mi?
O zaman çocuğunuzu ilkokulun sekreterliğinde
kaydedebilirsiniz.
Lütfen çocuğunuzu kaydederken, çocuğunuzu yanınıza 
alınız.

Çocuğumu ne zaman kaydetmeliyim?
Kayıt tarihlerini burada bulabilirsiniz:
�  Anaokulundaki afiş ve el ilanlarında.
�  İlkokuldaki afiş ve el ilanlarında.
�  İnternette, internet adresi:
  www.mannheim.de/bildung-staerken/anmeldung-
 zur-grundschule-20152016
Anaokuluna veya ilkokula da sorabilirsiniz.

Çocuğum okula başlamaya hazır mı?
Çocuğunuz anaokuluna gidiyor mu?
O halde anaokulundan 
�  okul öncesi muayenesine (ESU),
�  eğitimciyle bire bir görüşmeye

davet edileceksiniz.

Okul öncesi muayenesi (ESU)
Çocuğunuz beş yaşında ise, anaokulunda muayene 
olur. Okul öncesi muayenesi (Einschulungsunter-
suchung ESU). Çocuğunuzla birlikte muayene için 
anaokuluna gitmelisiniz. Çocuğunuzu doktor veya özel 
eğitim almış bir çocuk hemşiresi muayene edecek.
Doktor ve çocuk hemşiresi Mannheim Belediyesi 
Sağlık Bakanlığından. Muayeneden sonra sonuçları 
hemen alabilirsiniz.

Eğitimciyle bire bir görüşme
Çocuğunuz okula başlamadan önce, anaokulundan
davetiye alacaksınız. Eğitimci sizinle çocuğunuz
hakkında konuşmak istiyecek. Çünkü siz çocuğunuzu
herkesten daha iyi tanırsınız. Bu görüşmede eğitimci ile
bire bir olup karşılıklı bilgi alışverişi yapılır. Veli ve
eğitmen çocuğun evde ve anaokulunda ne oynadığını,
neyi severek yaptığını karşılıklı anlatır. Sonra okul
hakkında konuşacaksınız. Bilmek istediğiniz her şeyi
sorabilirsiniz.

Okul kaydı hakkında 

herhangi bir sorunuz 

vor mı 

Eğitim Bölümü Mannheim 

Belediyesi, Bayan Werner’e 

sorabilirsiniz. 

 0621 293 3551.

 iris.werner@mannheim.de

İşe erken gidersem, çocuğum 
okuldan eve gelince, evde değilsem, 
çocuğum nereye gidebilir?
Bu durumda çocuğunuz, bakım kurumlarına,
mesela, okul sonrası bakım evine (Hort,
Schulkindbetreuung) gidebilir.
Orada çocuğunuzla ilgilenecekler.
Buraya çocuğunuzu kaydedin:
�  MeKi-Ofi sinde.
�  İnternette.

Kaydınız elektronik kayıt sistemine 
kaydedilecektir. Sistemin adı:

�  Melde-System Kinder-Betreuung MeKi.
(Kayıt sistemi çocuk bakım evi Meki)

MeKi-Büro
 06 21/293-38 88

 Q5, 22; 68161 Mannheim

Açılış saatleri:
Pazartesi ve Perşembe Saat 8:00 –18:00
Salı, Çarşamba ve Cuma Saat 8:00 – 12:00
Çocuğunuzu okul sonrası bakımevine internet
üzerinden de kaydedebilirsiniz. İnternet adresi:
www.mannheim.de/bildung-staerken/
anmeldung-1
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