Rheinland-Pfalz‘ da Ana Dil Dersi
Sevgili ebeveynler,
Rheinland-Pfalz'da birçok çocuk ve genç, çok dilli yetişiyor.
Muhtemelen sizler de evde Almanca olmayan bir aile dili ile
konuşuyorsunuz. Rheinland-Pfalz, çok dilliliği teşvik etmek için
1’den-10. sınıflar arasındaki öğrencilere 18 dilde, ana dil dersleri sunmaktadır. Burada
sadece konuşmayı değil, aynı zamanda ana dillerinde okumayı ve yazmayı da öğrenebilirler.
Aynı zamanda kültür ve coğrafya da zorunlu ders konuları arasındadır. Öğrencilerin, bu
seçmeli dersteki başarıları notla değerlendirilecektir. Siz ve çocuğunuz, bu derse katılıp
katılmayacağınıza karar verin ve kararınızı sınıf öğretmenlerinize bildirerek ana dil dersine
kaydınızı yaptırın.
Rheinland-Pfalz'da şu anda aşağıdaki dillerde ana dil dersleri verilmektedir.:










Arnavutça
Arapça
Boşnakça
Bulgarca
Çince
Farsça
Yunanca
İtalyanca
Hırvatça











Kürtçe
Lehçe
Portekizce
Rumence
Rusça
Sırpca
İspanyolca
Türkiçe
Macarca

Kayıt: Önümüzdeki öğretim yılı için her ilkbaharda. Kayıt tarihlerini çocuğunuzun okulunda
veya Eğitim Bakanlığı RLP'nin eğitim sunucusunda öğrenebilirsiniz.
https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html.
Lütfen kayıt için son kayıt tarihlerine dikkat ediniz. Daha sonraki kayıtlar sadece istisnai
durumlarda değerlendirilebilir. Eğitim-öğretim yılının başında okulunuz, derslerin ne zaman
ve nerede gerçekleşeceğini size bildirecektir. Bu dersler sabah veya öğleden sonra olabilir.
Ana dil derslerine kayıt isteğe bağlıdır, ancak kayıt olduktan sonran en az bir okul yılı için
katılım zorunludur. Bu seçmeli dersin notları karneye işlenir. Çocuğunuzun sınıf öğretmeni
veya okul yönetimi, şu anda bölgenizde hangi ana dilinin verilmekte olduğunu talebiniz
üzerine size bildirecektir.
Sizi sunulan bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum.

Dr. Stefanie Hubig
Milli Eğitim Bakanı

Ana Dillerinde İrtibate Geçebileceğiniz Bölge Sorumlu Eğitim Müdürlükleri
Trier Bölgesi
Ursula Biehl
Telefon: 0651 9494-315
E-Mail: ursula.biehl@add.rlp.de
Koblenz Bölgesi
Patricia Schon-Ohnesorge
Telefon: +49 261 20546-13444
E-Mail: Patricia.Schon-Ohnesorge@add.rlp.de
Neustadt a. d. Weinstraße Bölgesi
Stefanie Hackmann
Telefon: 06321 99-2409
E-Mail: Stefanie.Hackmann@addnw.rlp.de

Pedagojik Hizmetiçi Enstitüsünde ana dil dersleri için irtibat kişisi
Beata Hülbusch
Telefon: 0671/9701-1654
E-Mail: beata.huelbusch@pl.rlp.de

RLP'ın Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sunucusundan güncel bilgilere
ulaşabilirsiniz
https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html
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