Temse’de anaokulu – veya ilkokul’a kayıt
Önce bildiride bulunmak, sonra kayıt olmak!
Çocuğunuz 2019 yılında mı doğdu? Veya çocuğunuz için başka bir okul
mu seçmek istiyorsunuz? Bu durumda bu sizin için önemli bir bilgi.
çocuğunuzu kayıt ettirmeden önce bildirimde bulunmanız gerekiyor. Bu demektir ki,
önce website aracılığıyla çocuğunuzu kayıt ettirmek için hangi okulları arzu ettiğinizi
bildirmeniz gerekiyor.

Bildirimde bulunmak: nasıl gerçekleşir?
1.

Farklı okulları ziyaret edin ve seçin.

2.

1 Mart (saat 09:00) ve 26 Mart (saat 15:00) arası www.naarschoolintemse.be websitesine
giriş yapınız.
Çocuğunuzu kayıt edin ve çocuğunuz için hangi okulu arzu ettiğinizi bildirin. Birden fazla okul
seçiniz. Mümkün olduğunca ilk tercihleriniz göz önünde bulundurulacaktır.
Bildiride bulunduktan hemen sonra onay alacaksınız. Bu onay geçerli bir şekilde, bildirimde bulunduğunuzun
kanıtıdır. Bu onay’ı almadınız mı? Muhakkak iletişim kurunuz!
Bildirimde bulunmanın kesin an’ı önemli değildir. Bu dönemin son gününde bildirimde bulunan kişi,
dönemin ilk gününde bildirimde bulunan kişi ile eşit şekilde fırsat sahibidir

3.

Bildirimde bulunduktan sonra ne olur?
En son 22 nisan 2021 da e-posta veya mektup alırsınız. Bu yazının içeriğinde çocuğunuzu 26 Nisan ve 21
Mayıs 2021 tarihleri arasında hangi okula kayıt ettirebileceğiniz bildirilmektedir. Bu tarihler dışında öncelikli
hakkınızı kullanma hakkınız ortadan kalkar!

Neden bildirimde bulunmak? Çocuğunuz için bildirimde bulunmadığınızda, 1 Haziran 2021 tarihinden
itibaren kayıt yaptırabilirsiniz. Temse’de bulunan çocukların çoğunluğu o zamana kadar bildirimde bulunmuştur
ve kayıt olmuştur bile. Bu durumda yakınınızda veya istediğiniz okul’da yer bulamama riski vardır. Yani,
muhakkak bildirimde bulunun!
Dikkat! 2019 yılının sonunda doğmuş olan çocuklar için de, bildirimde bulunmak ve kayıt olma
mecburiyeti vardır. Bu çocuklar 2022 yılının Eylül ayında okul’a başlayabilirler.
Bildirimde
-

bulunmak için yardıma mı ihtiyacınız var?
Onderwijsdienst Temse: 03 710 12 28
Brugfiguur: 0478 56 71 48
Huis van het Kind: 0475 45 78 58

Daha fazla bilgi?
aanmelden@temse.be adresine mail atabilirsiniz
Veya eğitim kurumuna telefon edebilirsiniz: 03 710 12 28 veya Milli Eğitim ve Öğrenim bakanlığı görevlisini de
arayabilirsiniz:0492 15 90 54

Vertaling Nederlands – Turks
Dit is de vertaling Turks van “Inschrijven in een kleuter – of lagere school in Temse” en bevat identiek dezelfde
informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst
“Inschrijven in een kleuter – of lagere school in Temse”.

