Tyrkisk

İnterneti kullanın
www.ug.dk
iş, eğitim ve rehberlik ile ilgili sayfa

Sizin bölgenizdeki Gençlik Eğitim rehberliği
merkezi (UU-center):
(adres, telefon, e-mail, hizmet saatleri ve web adresi)

www.su.dk
eğitim alan gençlere ekonomik destek, yüksek
öğrenim kredisi hakkında bilgi

Eğitim

Geleceğin anahtarı
Eğitim Bakanlığı ve Entegrasyon Bakanlığının
Studie og Erhverv ile işbirliği sonucu yayınlanmıştır. 2007

www.ug.dk adresinden de bu merkezleri bulabilirsiniz

Gençlik Eğitim Rehberliği
(ungdommens uddannelsesvejledning)

Niçin eğitim?
Sevgili veliler
Çocuğunuz, ilköğretim okulundan sonra bir
eğitim seçecek. Çocuğunuzun geleceği için
büyük anlam taşıyan bir seçim. Eğitim, iyi bir
iş ve yüksek bir maaşa giden yoldur.
Çocuğunuzu aktif olarak desteklemeniz
önemlidir. Sizin tavsiyeleriniz çocuğunuzun
en doğru seçimi yapmasında ona yardımcı
olabilir.
İçerisinden seçim yapılacak çok eğitim var ve
bunların içinden çıkmak zor olabilir. Sahip olduğunuz imkanlar hakkında bilgi sahibi olmak
önemli. Bir eğitim rehberinden (UU-vejleder)
hem bilgi hemde pratik yardım alabilirsiniz.
Aynı zamanda ´´Eğitimin eşiğindeki gençler
– egitim hakkında bilgi´´ adlı kitapçığı da okuyunuz. Yada www.ug.dk internet adresinden
eğitim ve iş imkanları hakkında bilgi alabilirsiniz.
Både du og dit barn er velkomne til til at
kontakte det lokale UU-center og aftale et
møde med en vejleder. (mangler?)
VSaygılarımızla
Bölgenizdeki gençlik eğitim rehberliği
(UU-vejleder)

Siz neler yapacaksınız?
• D
 eğişik meslek ve eğitimler hakkında bilgi edin
• Çocuğunuzla meslek ve eğitim hakkında konuşun
• Hem okul seçiminde hemde okulun bitirilmesinde çocuğunuzu destekleyin
• Çocuğunuzun sınif öğretmeni ve eğitim rehberi ile konuşun
• Rehberlik konuşmaları ve toplantılarına katılın
• Evde derslerin yapılması için sessiz ve sakin bir ortam
ve zaman oluşturun, derslerden yardım alması konusunda çocuğunuzu destekleyin

Nereden yardım alabilirsiniz?
• Okuldaki öğretmenlerden
• Okuldaki gençlik eğitim rehberlerinden (UU-vejleder)
• Bölgenizdeki gençlik eğitim rehberliğinden (UUcenter)-arka sayfaya bakınız

Terimler ve anlamları
• UU: Gençlik Eğitim Rehberliği
• UU-center: Gençlerin rehberliğinden sorumlu
bölgesel merkez
• UU-vejleder: Gençler ve velilerine eğitim ve iş
hakkında rehberlik veren profesyonel bir kişi
• Uddannelsesbog: İlköğretim okulunda öğrencinin
nasıl çalıştığı ve durumunun nasıl olduğu hakkında
öğrencinin tanımlaması
• Uddannelsesplan: Eğitim seçimi ve geleceğe ait
fikirleri hakkında öğrencinin planları
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Eğitimin eşiğindeki gençler
Gençler ve velilerine eğitim hakkında bilgi
9. ve 10. sınıftan sonra bir eğitim almak için gençlerin
önünde pek çok imkan mevcut. Bu kitapçık çok kısa
bir şekilde çoğu eğitim hakkında bilgi veriyor. Meslek
eğitimleri, lise ve dengi eğitimler, egu, prodüksiyon okulu
v.s hakkında bilgi almak ve ekonomi ve başvuru gibi pratik bilgiler için lütfen okuyunuz.
Gençlik rehberi (UU-vejlederen) bu konularda daha fazla
bilgi ve rehberlik verebilir.

Eğitim Bakanlığı ve Entegrasyon Bakanlığının
Studie og Erhverv işbirliği ile yayınlanmıştir.
Kitapçık www.vejledningsviden.dk adresinde ´´værktøjer
for vejleder´´ başlıği altında da bulunur.

