Nerede ve ne zaman
bana ulaşabilirsiniz?
Ratsgymnasium
Salı 8.00 – 12.00 Uhr
Herder-Gymnasium
Çarşamba 8.00 – 12.00 Uhr
Kurt-Tucholsky-Gesamtschule
Perşembe 8.00 – 12.00 Uhr
Haftanın diğer günlerinde
öğleden sonra bana ofisimde
Rathaus Stadt Minden, Markt 1,
oda 4.03 ulaşabilirsiniz.

Ulaşım bilgilerim
Heike Ramin
okul sosyal hizmet uzmanı
Enternasyonal sınıflar
Ratsgymnasium
Herder-Gymnasium
Kurt-Tucholsky-Gesamtschule

Okulda sosyal
hizmet
Enternasyonal
sınıflar

Tel.: 0571 89 651
Cep: 0176 22382582
E-Mail: h.ramin@minden.de

RATSGYMNASIUM
DER STADT MINDEN

Öğrenciler için

Veliler için

Önemli!

Benim sunduğum destekler

Sayın veliler tabiikı sizede soru ve
sorunlarınızda destek olmak isterim

Okul sosyal hizmetleri
zorunlu değil ücretsiz ve
anlatılanlar gizli
tutulmaktadır

• Okul arkadaşların ile sorunlarında
• Ailen ile olan sorunlarında
• Öğretmenlerin ile olan
sorunlarında
• Okulda olan herhangi sorunlarında
• Devlet dairelerinde olan
sorunlarında
Sorunlarına yardımcı olabilirim
• Beraber çözüm bulabiliriz
• Boş zamanında aktiviteler
bulabiliriz
• Ev ödevlerinde destek bulabiliriz
• danışmanlık hizmetleri
• Kişiye özel eğitim olanakları
Her hangi bir sorununda seni
dinlemeye hazırım.
Mesela
• Arkadaşların ile sorunların var ise
• Tartışmalar seni rahatsız ediyorsa
• Memleket özlemi çekiyorsan
• Geleceğin ile ilgili kafanda soru
işaretleri var ise
• Kendini yabancı ve anlanmamış
his ediyorsan
• Korkuların var ise
Sorunların benim için ne kadar
önemli ise, bir okadarda senın
isteklerin benim için önemli.
Okula gitmek hepimiz için daha güzel
olabilmesi için beraber projeler
planlayıp uygulaya biliriz!

• Eğitim ile ilgili soru ve sorunlarda
• Form doldurmakta ve kurumlarla
görüşmekde
• Diğer yardım ve destek
kurumlarıiıle iletişimde
• Okul ile ilgili sorunlarınızda
• Ailevi sorunlarda
• Dil sorununda
Beni arayıp randevu alabilirsiniz
veya çocuklarınıza hangi zamanda
benim ile görüşmek istediğinizi
bildirebilirsiniz.

Bu demektirki konuştuğumuz
konular sadece bizim aramızda
kalır.
Yalnız senin onayın ile veya acil ve
tehlikeli durumlarda bilgileri
üçüncü bir şahısa veya kuruma
aktarırım (mesela öğretmenlerine
danışma kurumlarına).
Bende sınav not veya karne yok.
Ben seni dinlemek, sana destek
olmak istiyorum.
Ilk adımı atmak her zaman zordur.
Bana geldiğinde arkadaşını veya
güvendiğin birinide beraber
getirebilirsin.
Dil sorunun var ise ben
görüşmemizde bir tercüman
ayarlayabilirim.
Notlar/ randevular

