Veli Toplantisi Bildirimi

Sevgili Veliler,
Veli toplantilarinda sizlere cocugunuzun ya da cocuklarinizin ögretmenleriyle 10
dakikalik bir görüsme yapma firsati sunulmaktadir.

Okul yönetimi olarak sizleri uzun süreler bekletmemek icin caba göstermekteyiz. Bu
sebeple bizlere veli toplantisi öncesinde hangi ögretmenlerle görüsmek istediginizi
bildirmenizi rica ediyoruz.

Lütfen basvuru sirasinda asagidaki uyarilari dikkate aliniz:

1. Lütfen asagidaki basvuru kismini vaktinde cocugunuzla okula geri gönderiniz. Son
basvuru tarihini lütfen takip eden sayfadaki kayit formundan ögreniniz ve bu tarihe
kadar isteklerinizi bize iletiniz. Son basvuru tarihinden sonra iletilen formlar
tarafimizdan dikkate alinamayacaktir.

2. Görüsmek istediginiz ögretmenlerin isimlerini formdaki ilgili alanlara yaziniz.
Ögretmenin görüsme talep etmis oldugu durumlarda ögretmenin adini tekrar
yazmaniza gerek yoktur.

3. Eger birden fazla cocugunuz okulumuzda okuyorsa lütfen tüm cocuklarinizla ilgili
görüsme isteklerinizi en kücük cocugunuzun kayit formuna yaziniz.

4. Veli toplantisindan önce size cocugunuz vasitasiyla size ait ve baglayici nitelikte
olan görüsme saatleri ve randevulari gönderilecektir. Lütfen cocugunuza toplanti
bilgilerini sorunuz.

Veli toplantisinin oldugu gün, istediginiz takdirde ve de görüsmek istediginiz
ögretmenin bos vakti oldugu durumlarda ögretmenlerin görüsme listesine ismininizi
yazma olanagina sahipsiniz. Bu listeler her ögretmene ait görüsme odalarinin önünde
asili olacaklardir. Bu görüsme odalarina ait genel plani okul girisinde bulabilirsiniz.

6. Eger ikinci dönem basinda cocugunuzun ögretmeniyle yapmis oldugunuz gelisim
plani görüsmesinde (Förderplangespräch) ikinci bir görüsme yapmak üzere
anlastiysaniz lütfen bu görüsmeyi 2. veli toplantisi icin tekrar yaziniz. Bu görüsmelere
tarafimizdan öncelik taninacaktir. Bu kural, uyari yazisi (Monitum) alan ögrenciler icin
de gecerlidir. Lütfen bu durumda kayit formundaki (Anmeldebogen) gerekli yerleri
isaretleyiniz.

7. Bu talimatlari okulumuzun web sayfasindaki „Service“ basligi altinda Ingilizce,
Fransizca ve Türkce olarak bulabilirsiniz. http://www.geschwister-scholl-gymnasiumaachen.de/service/

1. Veli toplantisina kayit formu

Tarih: ____________________
Saat : _______________
Veli adi
Cocugun/cocuklari adi/adlari

Sinif

ögretmenler
tarafindan istenen
görüsmeler:

Ögretmenin adi
Cocugun adi
uyari yazisi (Monitum)

Veli tarafindan istenen görüsmeler

Cocugun Sinifi gelisim plani (Förderplan) /

Eger tüm veli toplantisindaki randevulara katilamayacak durumda iseniz, lütfen sizin
icin bu görüsmelerin ne zaman uygun oldugunu yaziniz.
en erken su saatten itibaren:________________________
en gec su saate kadar: ___________________________

