Grundschule Dachau-Ost

Tel: 08131 / 754960
e-mail: info@grundschule-dachau-ost.de

ÖNEMLİ!
Sevgili Veliler,
Çocuğunuza temel bir eğitim vermek ve onu toplum içinde yaşama uygun hale
getirmek bizim için çok önemlidir.
Bunun için çocuğunuzun ve biz öğretmenlerin desteğinize ihtiyacımız var.

Aşağıda, çocuğunuzun okulda başarılı olması için yapmanız gerekenleri okuyuyun:
1. Lütfen malzemeyi listeye göre alın.
Okul malzemelerini genellikle bir kırtasiyecide bulabilirsiniz.
2. Malzemenin eksiksiz olup olmadığını haftalık olarak kontrol edin ve gerekirse eksik
malzemeleri satın alın.
Okul yılının başında (kalem, yapıştırıcı, silgi, cetvel, makas ...) alın.
3. Okul çantasını haftalık olarak kontrol edin ve her gün öğle yemeği kutularını ve
içecek şişelerini boşaltın.
Oyuncaklar ve Oyun kartları evde kalmalıdır.
4. Çocuğunuzun Pazar günleri de dahil olmak üzere her gün erken yatmasını sağlayın
(19:00-20:00 arası),
Aksi takdirde yorulur ve dersleri takip etmesi zorlaşır.
5. Almanya'da eğitimin zorunlu olduğunu unutmayın.
Çocuğunuz hastalık nedeniyle gelemiyorsa mutlaka
sabah 8'den önce E-posta (ESIS) veya telefonla: 08131-754960 okula haber verin.
Çocuğunuz okulun onayı olmadan derslerden uzak kalamaz.
Bu, tatil öncesi ve sonrası günler için de geçerlidir.
6. Çocuğunuz okula gitmeden önce mutlaka kahvaltı yapmalıdır.
Okulda kahvaltısını dersten önce yapma imkanı yoktur.
7. Prensip olarak çocuğunuza atıştırmalıklarının yanında kola,
şekerli içecekler, şekerlemeler ve cips vermeyin.
Su, meyve, sebze, tereyağlı (tam tahıllı/kepekli) ekmek/peynir/sosis/sucuk/salam gibi
yiyecekler verebilirsiniz.

8. Çocuğunuzun günde en az yapması gereken iki ödevi vardır.
Çocuğunuzun bunu okul sonrası kreş ve bakım merkezinde veya evde sessiz bir yerde
yapmasını sağlayın
Ödevleri yapıp yapmadıklarını kontrol edin.
9. E-postalarınızı veya ESIS mesajlarınızı günlük olarak kontrol edin. Veli mektubunu
okuyup anladığınızda "cevapla" ve "gönder"e tıklayın.
Anlamakta zorluk çekiyorsanız, ana sayfada farklı dillerde gelen mektubu okumanız
mümkün. Bunu yapmak için “İndirilenler” alanına gidin.
10. Çocuğunuzun Ödev klasörünü / Ödev Defterini her gün kontrol edin ayrıca
öğretmenden bir mesaj olup olmadığına da bakın.
Geribildirimlere dikkat edin - burada bilgileri aldığınızı onaylamanız gerekir.
okuyup anlayın eğer bilgileri anlamadıysanız, lütfen öğretmenle iletişime geçin.
11. Herhangi bir sorununuz veya sorunuz varsa, gençlik sosyal hizmet uzmanı
Bayan Sabine Decker ile iletişime geçin!
Okulumuzda her gün bulunmakta olup 0151-54866196 numaralı telefondan veya jasgs-ost@awo-dachau.de adresinden e-posta ile de ulaşılabilir.
12. Veli toplantılarına ve danışma günlerine katılmanız memnuniyetle karşılanacaktır.
Bunun için ayrıca bilgilendirileceksiniz.
Bunun yanında istediğiniz zaman öğretmenden randevu alabilirsiniz.

13. Çocuğunuzun okul hayatını şekillendirmeye yardımcı olursanız onu
zenginleştireceğinizi unutmayın,
:
Ayrıca kutlamalar için kek/pasta/börek pişirmek, gezilere eşlik etmek, sınıfta etkinlikler
yapmak ... konularında ayrıca davetiyeler alacaksınız.

