
Yeni gelen okul çağındaki çocuklar 

Zürih kantonundaki bir belediyeye yeni taşınan henüz okul çağındaki tüm çocuklar ile genç kız ve 

erkeklerin, okula gitme hakkı ve zorunluluğu bulunur. Bu kural onların hangi oturum hakkına sahip 

oldukları gözetilmeksizin oturumun başladığı andan itibaren geçerlidir.  

Okula gitme zorunluluğu 

Okula gitme zorunluluğu on bir yıl devam eder, en fazla ilköğretim okulu bitinceye kadar sürer. Bu 

koşulu, kanton tarafından kendilerine izin verilen özel okullarda da yerine getirmek mümkündür.  

Dört yaşını dolduran tüm çocuklar için, gelecek okul yılının başlaması ile okula gitme zorunluluğu 

başlar ve onlar anaokuluna giderler. Yaş tarihi hesaplamasında 31 Temmuz esas alınır.  Zürih 

kantonunda 16 yaşını dolduran genç kız ve erkekler zorunlu okul çağını bitirmiş kabul edilirler. 

Ama onlar içinde bulundukları okul yılını tamamlayabilirler. 

Devlet ilköğretim okullarında okul seçme hakkı bulunmaz. Çocuklar oturdukları yerde bulunan bir 

okula giderler. Yerel okul idaresi (Schulpflege) çocukların hangi okula gideceklerine karar verir. 

Annebaba isterse bir özel okul da belirleyebilir. O zaman özel okul masraflarını kendileri 

üstlenirler.  

Çocukları kaydettirme 

Zürih kantonundaki bir belediyeye yeni taşınan her çocuğu, annebabası yerel okul idaresine 

(Schulpflege) bildirerek kaydettirmek zorundadır. Bu zorunluluk okula gitme zorunluluğu bulunan 

tüm çocuklar ile genç kız ve erkekler için geçerlidir.  

  

Bir aile Zürih kantonunda oturmaya başladığı andan itibaren, annebaba yerel okul idaresi ile 

ilişkiye geçerek çocuğunun okul kayıt işlemini görüşür ve konuyla ilgili soruları açıklığa 

kavuşturur.  

 

Yerel okul idarelerinin adreslerini burada bulabilirsiniz: 

• Tüm Kanton dahilinde:  

• www.zh.ch/schulen 

• Zürih şehri için: 

• https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoerden.html 

Okula kayıt işlemi 

Çocuğun hangi okula gideceğine Okul idaresi (Schulpflege) karar verir. Çocuğun hangi sınıfta 

okuyacağına karar vermeye söz konusu okul yönetimi yetkilidir.Sınıf mümkün olduğunca çocuğun 

yaşına uygun olmalıdır. Çocuk eğer henüz Almanca bilmiyor ya da yeterli Almancası yoksa,  – 

normal derslere ek olarak – İkinci Dil Olarak Almanca (DaZ) derslerine katılır. Sınıf öğretmeni 

çocuğun sınıfa uyum sağlamasına ve sınıfın derslerdeki seviyesine ulaşmasına yardımcı olur.  

http://www.zh.ch/schulen
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoerden.html


Bazı şehirlerde „giriş sınıfları“ bulunur. Çocuklar bu sınıflarda en fazla bir yıl kalırlar. Bu sürede 

Almanca öğrenirler ve normal okul sınıfına geçişe hazırlanırlar.  

Meslek dünyasına hazırlık 

Gençlik ve Mesleki Danışmanlık İdaresi, özellikle yeni gelen ve anadili yabancı olan 

annebabalara yönelik hizmet verir.  

Hizmet Integras olarak nitelendirilmiştir. 

15 ile 21 yaş aralığında göç eden, anadili yabancı genç kız ve erkekler için Meslek Seçim Okulları 

onlara özel „Berufsvorbereitungsjahr Sprache und Integration“  adı altında Dil ve Entegrasyon 

Alanında Mesleğe Hazırlık Yılı hizmeti sunarlar. Bu bir yıllık kurslarda genç kız ve erkekler 

öncelikle Almanca öğrenirler. Bunun yanında gidebilecekleri bir okul veya meslek öğrenimi 

konularında bilgilendirilirler.   

Orta Dereceli Okul ve Meslek Öğrenim Dairesi   Brückenangebote diye nitelendirilen köprü 

hizmetleri sunmaktadır. Bu kurslar zorunlu okul dönemi ile ilk eğitim arasında kalan zamanı 

değerlendirmek amacını taşırlar. Ortaokuldan sonra henüz bir mesleki çıraklık öğrenim olanağı 

bulamayan ya da meslek olgunluğuna erişmemiş genç kız ve erkekler içindir.  

 

Annebabalar için daha geniş bilgiler 

• Elterninformation zur Volksschule im Kanton Zürich, inkl. Kindergarten 

• Unterricht in Deutsch als Zweitsprache 

• Freiwilliger Unterricht in einer nichtdeutschen Muttersprache (Erstsprache) 

• Übersicht über alle Stufen des Bildungssystems im Kanton Zürich 

• Liste mit Links für Migrantinnen und Migranten zu Integration, Bildung und Arbeit 

 

https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/neu-in-der-schweiz.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/jugend-_und_erwachsenenbildung/integration/berufsvorbereitungsjahr/sprache_und_integration.html
https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/brueckenangebote.html
https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule.html
https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf.html
https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-ergaenzende-unterrichtsangebote/heimatliche-sprache-und-kultur-hsk.html
https://www.zh.ch/de/bildung/bildungssystem.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/organisation/bildungsdirektion/ajb/biz/formulare-und-merkblaetter/linkliste_fuer_migrantinnen.pdf

