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2020 Ders Tatilleri - Ebeveynler için bilgilendirme
Sevgili ebeveynler,
Çocuklarınızın tekrar okula başlamasından dolayı mutluluk duymaktayız. Korona günlük yaşantımızı
çok değiştirmiş bulunuyor. Öğretmenlerin ve siz ebeveynlerin elinden geleni yapmasına rağmen bu
sürede öğrenim de birçok çocuk ve genç için hiç kolay olmamıştır.
Bu yüzden Hamburg’ta ayrıca bir program sunulacaktır:

2020 Hamburg Ders Tatilleri
2020 ders tatilleri: Bu programda çocuğunuz iki hafta boyunca her gün üç ders saati süresince başka
çocuklar ile araştırma yapabilir, problem çözebilir, okuyabilir, yazabilir, matematik yapabilir ve birçok
yenilikler keşfedebilir. Ders tatilleri, kaçırılan konuları telafi etmek ve iyi hazırlanmış bir şekilde
gelecek okul dönemine başlamak için bir fırsattır. Pedagojik eğitime sahip ücretli çalışanlar, çocuklara
ders tatillerinde eşlik edecek ve gerekli talimatları verecektir.
Daha bilinmesi gerekenler:
•
•

•
•

•
•
•
•

Ders tatilleri, iki hafta boyunca 13 ila 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında Hamburg’un seçilmiş
okullarında yapılacaktır. Ne zaman ve nerede yapılacağını okulunuz size bildirecektir.
Ders tatillerine öğretmenleri tarafından tavsiye edilen hazırlık sınıfından 9. sınıfa kadar çocuk
ve gençler katılabilir. Bu programın özellikle, kendileri için öğrenme sürecinde çok özel bir
fırsat ve destek olabileceği çocuk ve gençler tavsiye edilecektir.
Bu program, temel sınıflardan ve uluslararası hazırlık sınıflarından çocuk ve gençlere ve de
Bölgesel Eğitim ve Danışmanlık Merkezleri’nden gelen çocuk ve gençlere de yöneliktir.
Kayıt yaptırma gönüllüdür! Sabit bir grubun bir arada öğrenebilmesi için kayıt olanlar, iki
hafta boyunca zorunlu olarak katılmalıdır.
Bir grupta en fazla 10 öğrenci olacaktır.
Ders tatilleri genelde çocuğunuzun okulunda yapılacaktır. Ancak bir okuldan çok az çocuğun
katılması durumunda program, yakında bulunan bir okulda sunulabilir.
Çocuğunuzun aynı süre için okulun tatillerde bakım hizmetine de kayıtlı olması durumunda
çocuğunuz kolayca ve sorunsuz bir şekilde bakım hizmetinden ders tatillerine geçebilir.
Ders tatilleri ücretsizdir.
Ders tatillerinde, okul zamanında geçerli olan aynı Korona güvenlik önlemleri geçerlidir.

Çocuğunuzun katılmasını ister misiniz? O zaman lütfen ders tatillerine kayıt formu ile doğrudan
okulunuzda kayıt yaptırınız!

