Hamburg’daki ilkokullarda okulöncesi
sınıflarda bakım hizmetleri
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• Oynayarak öğren
• Yeni şeyler yarat
• Arkadaş edin
Frei e und Han sest ad t Ha m bur g
Be hö rd e fü r B ild u n g und Sport

Hamburg’daki ilkokullarda geçerli yeni
okulöncesi sınıfı bakım hizmetleri.
Çocuklara, okula başlamadan önceki yılda oturdukları yerin yakınındaki bir ilkokulda
şimdi daha iyi bakılıyor.
●

beş saat bakım, okulun açık olduğu haftalar süresince saat 8.00’den 13.00’e kadar

●

bakım süreleri garantili

●

Özel, okulöncesi bakım için yetiştirilmiş kadın ve erkek eğitimcilerin
eşliğinde eğitim ve ders

●

Zamanında yapılan başvuru durumunda bakım yeri garantisi

●

Okulöncesi eğitim sınıfları ağustos ayında başlar

Masraflar: Ayda 15,– Euro’dan 192,– Euro’ya kadar, elde edilen aylık gelire göre
– sadece dokuz aylık bir ödeme!
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Özel destek
Okulöncesi sınıflarda çalışan kadın ve erkek sosyal eğitimcilerimiz yüksek öğretim
okullarında ve yaptıkları stajlarla okulöncesi sınıflardaki çalışma için özel olarak
yetiştirildiler. Elemanlarımız, Hamburg’da bütün çocuklar için geçerli olan okulöncesi
normal eğitim yönetmenliklerine göre çalışırlar.
Okulöncesi eğitimcileri, çocuğu, gücüne ve kabiliyetine en uygun şekilde destekler
ve onun gelişmesine yardım ederler. Çocuğun gelişimini destekler, yetişme
gecikmesinde ona yardımcı olurlar. Bu yolla, sonra ilkokula başlama onun için daha
kolay olur.

Günlük yaşam
Bir günün çeşitli dönemleri okulöncesi günün geçişini etkiler. Çocuğun icat etme ve
öğrenme merakının desteklenmesi yanında, hayal kurmasına, müzik dinlemesine
ve arkadaşlarıyla oynamasına da olanak sağlanır.

Kabiliyeti ve duyguları geliştirme
Çocuklar, dilde, yaratıcılıkta, hareket etmede, sosyal davranışta, matematikte ve
çevre bilgisi konularında yeni şeyleri oynayarak algılarlar.

Sizin yakın çevrenizde de yeni okulöncesi sınıfı bakım hizmeti
var. Buna ait bilgileri bütün ilkokul müdürleri ve

SchulInformationsZentrum (SIZ)
Hamburger Str. 31, 22083 Hamburg,
severek verirler.
Tel. 040 - 428 63 - 19 30
Açılış saatleri:
Pa. - Ça. Saat 9.00 - 17.00 arası,
Pe. Saat
10.00 - 18.00 arası,
Cu. Saat
9.00 - 13.00 arası
Internet adresi: www.siz.bbs.hamburg.de

Başvurularınızı hemen şimdi
doğrudan size en yakın bir
ilkokulda yapabilirsiniz.

Freie un d Han sest ad t Ha m bur g
Be hö rd e fü r B ild u n g und Sport

