Okul çağındaki çocuk ile yeni taşınma
Zürih belediyelerinden birine yeni taşınan tüm okul çağındaki çocuk ve gençlerin okula
alınmaları ve okula gitmeleri zorunludur. Çocuğun oturum statüsü ne olursa olsun, bu kural sizin
taşınma tarihinizden itibaren geçerlidir. Anaokulu da zorunlu okul çağının bir bölümü sayılır.
Okula gitme zorunluluğu
Okula gitme zorunluluğu on bir yıl devam eder, en fazla da ilköğretim okulu bitimine kadar
geçerlidir. İzin verilen özel okullarda da bu yükümlülüğü yerine getirmek mümkündür.
Dört yaşını dolduran çocuklar 1, en yakın okul yışı başında okula gitmek zorundadırlar ve
anaokluna alınırlar.
Devlet ilköğretim okullarında serbest okul seçme hakkı yoktur: Çocuklar oturdukları yerde okula
giderler. Çocukların hangi okula gideceğine yerel okul idaresi (Schulpflege) karar verir. Veliler
çocukları için özel okul da bulabilirler.
Çocukların başvurusu
Zorunlu okul çağında olup da Zürih Belediyelerinden birine yeni taşınan bir çocuğun ailesi,
çocuğunun taşındığını okul idaresine (Schulpflege) hemen bildirmek zorundadır. Bu yükümlülük
zorunlu okul çağında bulunan tüm çocuklar için geçerlidir.
Aile Zürih Kantonunda oturmaya başlar başlamaz anne-baba, mümkün olan en kısa sürede okul
idaresine başvurarak, çocuğun okula alınma durumunu görüşür ve bununla ilgili sorulara açıklık
kazandırır.
Yerel okul idarelerinin adreslerini, belediyelerin internet sayfalarından ve okullardan temin
etmek mümkündür. www.vsa.zh.ch/schulen
Okula kayıt
Çocuğun hangi okula alınacağına okul idaresi (Schulpflege) karar verir. Sözkonusu okulun
müdürlüğü de çocuğu uygun olan bir sınıfa yerleştirir. Çocuğun gideceği sınıf mümkün
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Okula alınma için sınır sayılan tarih

Okul Yılı
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20’den itibaren

Sınır tarih
30 Nisan
15 Mayıs
31 Mayıs
15 Haziran
30 Haziran
15 Temmuz
31 Temmuz
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olduğunca onun yaşına uygun olmalıdır. Eğer çocuk hiç Almanca bilmiyorsa ya da az Almanca
biliyorsa o zaman – normal derslere ek olarak – İkinci Dil olarak Almanca (DaZ) dersine gider.
Çocuğun gittiği sınıftan sorumlu öğretmen, onun uyum sağlamasına ve sınıfta öğretilen
derslerdeki eksikliklerini tamamlamasına destek olur.
Şehirlerde „Hazırlık Sınıfı“ adı verilen sınıflar bulunur. Çocuklar bu sınıflara en fazla bir yıl süre
ile devam ederek Almancayı öğrenirler ve düzenli sınıfa geçiş için hazırlanırlar.
15 ile 21 yaş arası gençler için meslek öğrenim okulları, „Berufsvorbereitungsjahr Sprache und
Integration“ adı altında dil ve uyum açısından bir hazırlık yılı uygulaması sunarlar. Bir yıl süren
bu kurslarda gençler özellikle Almanca öğrenirler. Ayrıca daha sonra gidilebilecek bir okul ya da
meslek öğrenimi için gerekli bilgileri edinirler.
www.mba.zh.ch -> Berufsvorbereitungsjahre.

Anne-babalar için ek bilgiler
„Zürih Kantonunda Okul“ adlı 11 değişik dilde hazırlanmış bir DVD, anne-baba için daha geniş
bilgi sunmaktadır.
www.vsa.zh.ch -> DVD Volksschule
İlköğretim Müdürlüğü internet sayfasında – Almanca ve daha birçok dilde – daha geniş bilgi
bulunmaktadır.
www.vsa.zh.ch -> international
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