Sayın veliler ve 7. sınıf öğrenciler

İsim:
Formann Claudia

Telefon:
02302 581 1011

Email:
integration@stadt-witten.de

Tarih:
10.04.2017

„Eğitim sözleşme şirketleri“ ile ilgili bir proje icin bilgi etkinliği
Değerli veliler, sevgili öğrenciler,
1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle „Eğitim sözleşme şirketleri“ ile ilgili olan projemize çocuklarımızı yine kayıt edebiliyoruz. Girişken, adanmış ve özel olan çocuklar üç yıl boyunca bir sözleşme
desteği ile bilgili öğrenciler eşliğinde desteklenir. Çocukların okul hayatından başarılı bir şekilde meslek hayatına geçebilmesi icin şansları artacaktır.
Hitap ettiğimiz girişken öğrenciler şu ki,
• 10. sınıftan sonra meslek eğitimine başlamak isteyenler
• ve boş zamanlarında hedefine ulaşa bilmek icin çalışan öğrenciler
Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, sizi bu etkinliğe davet etmek istiyoruz.
4. mayis 2017 saat 18.00 de VHS binalarında
Holzkampstraße 7, 58453 Witten.
Bir ön kayıtta bulunmanız gerekmiyor

Saygılarımla
Claudia Formann
Witten şehrinin entegrasyon yetkilisi

1. Kimler başvurabilir?
„Sözleşme“ entegrasyon dairesinin bir projesidir.
Başta göçmen kökenli çocuklar icin tasarlanmıştır. Ama isteyen herkes bir başvuruda buluna
bilir, kültürel kökeni ne olursa olsun.
Ancak
 Witten şehrinde yaşamak ve Wittende okula gitmelisin
 bu yaz 8. sinifa geçmelisin
 boş zamanlarında koçluk ve atölye etkinliklere katılmalısın, ayni zamanda ailen dahil
bizimle çalışmak icin istekli olmaları gerekiyor.
2. Projede neler oluyor?
3 yil boyunca bir koç eşliğinde destek alacaksın.
Farklı atölye çalışmalarına ve etkinliklere
katılacaksın. Amaçları şu ki, kendini daha iyi tanıya
bilmek ve kendin icin en iyi sonuca ulaşabilmek.
„Eğitim sözleşme şirketleri“ kesinlikle bir dershane
değildir. Ancak düzenli calışma grupları olmalıdır.
3. Katıla bilmek icin ne yapmaliyim?
 Aileniz ile bilgi etkinliğine katılın
 Bilgi edinin ve başvuru formunu doldurun
 Son karnenin bir kopyasını yanında getirin
 Anne ve baba katılımı kabul etiklerine dahil imzalarını alın
 Üstelik ayda 10 Euro ile maliyetlere katılmak icin istekli olmalısınız
Seni ve değerli aileni bir özel görüşmeye davet ediyoruz ve haziran ayında bizimle 1 Temmuz
saat 9:00 da beraber olup veya olmayacağını öğreneceksin, bu tarihi veliler reservasyon etsinler. Ardından resmi kayit gerçekleşecek ve seni 3 yıl boyunca destekleyecek olan şirket ile
tanışacaksın.
Önemli: sırf karnen veya notların değil, istekli ve hazır olman daha makbule geçer.
4. Proje nasıl finanse ediliyor?
Eğitim ve dolayısıyla bu proje ücretlidir. Çalışmalarımız Witten şehrinin şirketlerinden finanse
edilmektedir. Sizin üstleneceğiniz kısım sadece atölye çalışmalarıdır ve eğitim
sponsorluklarıdır.

Şansını dene! Seni desteklemek istiyoruz!

