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Okula başlamadan bir yıl önceki dil yeterlilik değerlendirmesi  
 
 
Sevgili Ebeveynler, 
 
İşbu mektupla çocuğunuzun dil yeterlilik değerlendirmesi için size randevu verilmektedir. Cito 
dil testi aracılığıyla, okula başlamadan bir yıl önce çocuğun dil gelişiminde ilave bir desteğe ihtiyacı 
olup olmadığı tespit edilir. Dil yeterlilik değerlendirmesine katılım zorunludur (Bremen Okul Kanunu § 
36, Fıkra 1). 

Bu nedenle, 

İlkokul: Ad, Yer 
  

                  Tarih: Tarih   Saat: Saat  

yer ve tarihli test randevunuzu çocuğunuz için belirlemiş bulunmaktayım. Cito dil testinin uygulanması 
yaklaşık 25 dakika sürmektedir. Çocuklar diledikleri zaman ara verebilir. Dolayısıyla, çocuğunuza eşil 
etmek için daha fazla süre ayırın. 

Acil durumlar için bu randevuyu telefonla erteleme seçeneğiniz vardır. 

Cito dil testinin sonucu tarafınıza yazılı olarak bildirilir. Cito dil testinin sonucu, okul kaydı üzerinde 
herhangi bir etkiye sahip değildir. Çocuğunuzun bir dil desteğine ihtiyacı olduğu tespit edilirse, bu dil 
desteği kendisine ücretsiz olarak sunulur. 

 

Bu yazının arka yüzünde, sonucun çocuk gündüz bakımevine iletilmesi ve Cito dil testinin alternatifi 
olan dil teşhis raporuna ilişkin bilgiler bulabilirsiniz. 

 
Saygılarımızla, 

Vekaleten 
imzalayan Lena Hochstein 
 
 

YASAL BİLGİLENDİRME 

Bu bildirime, ilan edilmesinden itibaren bir ay içerisinde Bremen İdare Mahkemesi'ne (Am Wall 
198, 28195 Bremen) yazılı olarak ya da İdare Mahkemesi mahkeme kalemi memuruna tutanak 
tutturularak dava açılabilir. 
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Cito dil testinin alternatifi nedir? 
 

Cito dil testine katılmak yerine dil teşhis raporunun düzenlenmesi de mümkündür. Bu seçenek için 
Çocuk ve Eğitim Senatörüne başvuruda bulunmanız gerekir. Masrafları tarafınızdan karşılanır. Daha 
fazla bilgi için Çocuk ve Eğitim Senatörü İnternet sayfasını ziyaret edebilir (www.bildung.bremen.de → 
sık arananlar → Cito dil testi) veya telefonla destek hattını arayabilirsiniz (0421 10100). 
 
Dil teşhis raporu, kontrol edilmesi için 30 Nisan 2019 tarihine kadar Çocuk ve Eğitim Senatörü, 
Rembertiring 8-12, 28195 Bremen adresine ibraz edilmelidir. 
 
 
 
Sonuçların çocuk gündüz bakımevine iletilmesi 
 

Dil desteği çocuk gündüz bakımevinde sunulduğundan, destek gruplarının organizasyonu ve çocuğa 
uygun destek tedbirlerinin planlanması için sonuçların buraya iletilmesi gerekir. Bu nedenle sonuçlar, 
Çocuk ve Eğitim Senatörü tarafından çocuk bakım kurumu ile paylaşılır.  
 

Sonuçların çocuğunuz için çocuk gündüz bakımevine iletilmesini istemiyorsanız, bunu yazılı 
olarak reddedebilirsiniz. Bunu kabul etmemeniz sizin için dezavantaj oluşturmaz.  
 
 

Lütfen bu formu en geç 30.04.2019 tarihine kadar 
 

Çocuk ve Eğitim Senatörü  
Rembertiring 8-12 

28195 Bremen 
adresine Cito notuyla ulaştırın. 

 
 

 
 
 

 

SONUÇ İLETİMİNİN REDDİ 

 

İşbu yazıyla, 2019 dil yeterlilik değerlendirmesi sonucunun Çocuk ve Eğitim Senatörü 

tarafından «Ad» «Soyadı» 

(Çocuğun kimlik numarası: «Kimlik numarası») adlı çocuğumun çocuk günlük 

bakımevine iletilmesini reddediyorum. 

 
 
 
 

Yer, tarih    Velinin imzası*  

Bu bildirimi çocuğumuzun her iki velisi adına imzalama yetkisine sahibim. 

http://www.bildung.bremen.de/

