
Zorunlu eÐitim on bir yıl sürer. Bu eÐitim öÐrencinin bilgi ve yetkinlikler 
kazanmasını, zihinsel, manüel, yaratıcı ve fiziksel yetilerini geli◊tirmesini ve 
kullanmasını ve kendi kanaatini ve ki◊iliÐini olu◊turmasını hedeflemektedir. 
Okul öÐrencinin kendi kendini ve çevresindeki dünyayı tanıyarak ve bunun 
yanı sıra ba◊kalarına saygı göstererek sosyal, mesleki ve medeni hayata dahil 
olmasını saÐlar.

Bu bro◊ür özellikle orta öÐretim 9. ve 10. sınıflar olmak üzere 3. dönemi 
tanıtır. Bro◊ür özellikle zorunlu eÐitim kanununda (LEO) öngörülen eÐitim 
bran◊larını ve seviyeleri tanımlar. Bu doküman kronolojik sıraya göre her 
bran◊ta sınıf geçme ve bran◊ deÐi◊tirme ko◊ullarını tanıtır.

Üç yıl süreli 3. dönem zorunlu öÐrenimin sonunu simgeleyen bir orta öÐrenim 
diploması alınmasıyla sonuçlanır. 11. sınıfın sonunda, çe◊itli ortaokul-lise arası 
hazırlık sınıflarına kaydolunabilir.

www.vd.ch/scolarite

3. dönem tanıtımı

Veliler için bilgiler

Orta öÐrenim

9S ve 10S sınıfları

Kaynaklar: Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO)
 Règlement d’application de la LEO (RLEO) 
 Cadre général de l’évaluation (CGE)

  Yalnızca, yasa ve yönetmelik çerçevesi ve farklı durumları ayrıntılı bir 
biçimde ele alan Genel DeÐerlendirme Çerçevesi (CGE) geçerlidir.

Version turque

http://www.vd.ch/scolarite


Organizasyon ve zaman çizelgesi
Orta öÐrenim 1’de iki eÐitim seçeneÐi bulunmakta-
dır: Lise (Gymnasium) öncesi eÐitim (voie prégym-
nasiale, VP) ve genel eÐitim (voie générale, VG).

Üçüncü dönemde, öÐrenci Fransız Bölgesi ÖÐrenim 
Planı’nda (Plan d’études romand, PER) ve kantonal 
programlarda tanımlanan hedeflere göre öÐrenimi-
ne devam eder. 9. ve 11. sınıf öÐrencileri için zaman 
çizelgesi 33 haftalık periyot içerir. Çalı◊ma metot-
ları, öÐrenme stratejileri, i◊birliÐi yapma ve ileti◊im 
kurma yetenekleri tüm derslerde verilen eÐitim kapsamında geli◊tirilir.

DeÐerlendirme
ÖÐrencinin çalı◊ması ile ilgili deÐerlendirme ajan-
daya yarım puanlarla 1 ila 6 arasında deÐi◊en notlar 
olarak yansıtılır (TS ve TA). 4 notu yeterlilik e◊iÐine 
kar◊ılık gelir. En yüksek not 6’dır, en dü◊ük not 1’dir.

ÖÐrencinin elde ettiÐi ortalamalar bir çifte ko◊ul 
sistemine göre dikkate alınır: öÐrencinin eÐitim 
dalıyla ilgili kararlarda bir yandan tüm derslerden 
olu◊an temel grupta, diÐer yandan daha sınırlı bir 
ders grubunda elde edilen puanların toplamı temel 
alınır.

Sömestrin ve öÐrenim yılının sonunda, bir durum 
güncellemesi yapılır. Bu durum güncellemesi bir not 
ve devamsızlık çizelgesi ve her ders için en yakın 
yarım puana ayarlanan ortalamaları içerir. ÖÐrenim 
yılı sonunda ve 1. sömestrin sonunda yapılan bran◊ 
veya seviye deÐi◊ikliklerinde, hazırlanan bir karne 
ortalamaları ve öÐrencinin parkuru konusunda 
alınan kararı belirtir. Bu karne okul karnesine eklenir.

Lise öncesi eÐitim (VP)
Lise öncesi eÐitim bran◊ına orta öÐrenim diplo-
malarını aldıkları takdirde doÐrudan lise olgunluk 
eÐitimine ba◊layabilecek öÐrenciler katılır.

ÖÐrenciler ekonomi ve hukuk, ∏talyanca, Latince 
veya matematik ve fizik dersleri arasından özel bir 
opsiyon (option spécifique, OS) seçerler. Ortala-
ması bir taraftan tüm derslerden olu◊an ana grup 
içinde, diÐer taraftan sınırlı dersler grubu içinde 
dikkate alınır.

Sınırlı grup  Fransızca + matematik 
+ Almanca + özel opsiyon

9. ve 11. sınıflar: 33 periyot
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Almanca

∏ngilizce

Matematik

DoÐa bilimleri

Tarih - Etik ve din kültürü

CoÐrafya - Yurtta◊lık

Görsel sanatlar

Müzik

Yaratıcı ve manüel faaliyetler

Beden eÐitimi

Özel opsiyon (OS)

Anlamlı çalı◊malar (travaux significatifs, 
TS) : ÖÐrencinin okul çalı◊ması ile ilgili deÐer-
lendirme, düzenli olarak ve tüm yıl boyunca 
anlamlı çalı◊malar vasıtasıyla yapılır. Bu ça-
lı◊malar deÐerlendirmenin temel unsurlarını 
olu◊tururlar. Her anlamlı çalı◊ma Fransız Böl-
gesi EÐitim Planı’nda (Plan d’études romand, 
PER) tanımlanmı◊ en az bir öÐrenme hedefini 
konu alır; bu hedefin bir veya birden fazla bi-
le◊eni eÐitim konusu olmu◊tur.

Özümsenmi◊ çalı◊malar (travaux assi-
milés, TA): Yalnızca belirli bilgi veya becerile-
rin edinimini kontrol eden bir çalı◊malar serisi. 
Bu çalı◊malar bütününde her derse bir not 
verilir. Derslerden her biri için, bu özümsenmi◊ 
çalı◊maların sayısı seçilen çalı◊maların tama-
mının çeyreÐini geçemez.

Fransızca Bölgesi ÖÐrenim Planı (PER)

www.plandetudes.ch

PER, ∏sviçre’nin Fransızca konu◊ulan bölge-
lerinde zorunlu öÐrenim kapsamını tanımlar. 
Bu plan öÐrencilerin on bir yıllık öÐrenimleri 
sırasında ne öÐreneceklerini belirler.

http://www.plandetudes.ch


Genel eÐitim(VG)
Genel eÐitim, temel olarak çıraklık eÐitimi alacak 
öÐrencilere veya liselerin genel kültür ve ticaret 
okullarında veya mesleki olgunluk okullarına ve 
mesleki olgunluk okullarına gidecek öÐrencilere 
yöneliktir.

Genel eÐitim kapsamında, Fransızca, matematik ve 
Almancada iki seviye bulunması öngörülmü◊tür. Se-
viye 1 temel gereklere, seviye 2 ise üstün gereklere 
kar◊ılık gelmektedir. ÖÐrenci böylece bu üç derste 
farklı seviyelerde bulunabilir, bu da kendi yetilerine 
göre eÐitimin farklıla◊masını saÐlar.

ÖÐrenci meslek yönelimli yetkinlik opsiyonlarında 
(OCOM) öÐrenim görür: Genel eÐitim grubu için 
2 ders periyodu sınıfın tamamına verilir; diÐer 2 
periyot için, öÐrenci zanaatla ilgili, artistik, ticari 
veya teknolojik bir opsiyon (AACT) seçer. OCOM’lar 
arasından, yalnızca AACT opsiyonu deÐerlendirme-
ye tabidir. Ortalaması bir taraftan tüm derslerden 
olu◊an ana grup içinde, diÐer taraftan sınırlı dersler 
grubu içinde dikkate alınır.

Kısıtlı grup  Fransızca + matematik + Almanca + sanat, 
ticaret veya teknoloji opsiyonu

EÐitim projesine göre, bazı ko◊ullarda öÐrenci 
OCOM yerine özel bir opsiyon seçme (ekonomi ve 
hukuk, ∏talyanca, Latince veya matematik ve fizik) 
ve/veya Fransızca, matematik, Almanca veya ∏ngi-
lizce derslerinde Lise öncesi eÐitim alma imkânına 
sahiptir.

Bir bran◊tan diÐerine geçi◊ 9. sınıfın 1. sömestr 
sonunda ve 9. ve 10. sınıf sonunda yapılabilir. Bir 
seviyeden diÐerine geçi◊ her sömestr sonunda, 9. 
sınıfın 1. sömestir sonunda ve 11. sınıfın 1. sömestr 
sonunda yapılabilir. Bran◊ ve seviye deÐi◊iklikleri 
okulda alınan sonuçlara göre yapılır. Bran◊ deÐi◊tir-
me kararları öÐrenci ve velilerin görü◊ü alındıktan 
sonra yönetim konseyi tarafından alınır.

Hem Fransızca, hem matematik, hem de Alman-
cada seviye 1 eÐitimi alan öÐrenciler bu üç derste 
özel bir destekten yararlanırlar (takviyeli eÐitim). 
Okul yönetim konseyi bu desteÐin hangi ◊ekillerde 
olacaÐına karar verir.

Genel eÐitimde, meslek yönelimli yetkinlik opsiyonları (OCOM)
OCOM’lar ile ligili açıklayıcı bir bro◊ür ∏nternet sitemizde bulunabilir:
www.vd.ch/scolarite > Déroulement de l’école obligatoire dans le canton de Vaud.
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9. ve 11. sınıflar: 33 periyot
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Fransızca

Almanca

∏ngilizce

Matematik

DoÐa bilimleri

Tarih - Etik ve din kültürü

CoÐrafya - Yurtta◊lık

Görsel sanatlar

Müzik

AC&M1 / Beslenme eÐitimi

Beden eÐitimi

OCOM2

1 yaratıcı ve manüel faaliyetler
2 meslek yönelimli yetkinlik opsiyonları

Seçmeli Yunanca ve ∏talyanca dersleri 
(10. ve 11. sınıflar)

10. ve 11. sınıflarda, eski Yunanca öÐrenmek ve bu 
dilin kültürüne duyarlı hale gelmek isteyen genel 
eÐitim ve lise öncesi eÐitim öÐrencilerine seçmeli 
bir eski Yunanca dersi sunulur.

11. sınıfta ortaokul-lise arası hazırlık 2 sınıflarına 
özel ∏talyanca opsiyonu ile katılmak isteyen genel 
eÐitim öÐrencilerine seçmeli bir ∏talyanca dersi su-
nulur. Bu ders bu dili öÐrenmek isteyen diÐer genel 
eÐitim ile lise öncesi eÐitim 11. sınıf öÐrencilerine 
de önerilir.

Bu iki ders öÐrencilere ve velilere iletilen bir 
deÐerlendirmeye tabidir. Bununla birlikte, bu 
deÐerlendirmenin sonuçları sınıf geçirme, bir 
bran◊tan diÐerine geçirme veya diploma verme 
kararlarında dikkate alınmaz.

http://www.vd.ch/scolarite


Orta öÐrenim bran◊larında parkurlar
Sınıf geçme ve bir bran◊tan diÐerine veya bir seviyeden diÐerine geçme 
olanakları

Lise öncesi eÐitimi

Genel eÐitime
geçi◊

Sınıf geçme

Genel eÐitime  
geçi◊

Sınıf geçme

Genel eÐitime  
geçi◊

Genel eÐitim

Bir seviyeden diÐerine geçi◊

Lise öncesi eÐitime  
geçi◊

Sınıf geçme

Bir seviyeden diÐerine geçi◊

Lise öncesi eÐitime  
geçi◊

Bir seviyeden diÐerine geçi◊

Sınıf geçme

Bir seviyeden diÐerine geçi◊

Lise öncesi eÐitime  
geçi◊

Bir seviyeden diÐerine geçi◊

A
9. sınıf

1.sömestrin 
sonu

B
9. sınıf

öÐrenim
yılı

sonu

C
10. sınıf

1. sömestrin 
sonu

D
10. sınıf
öÐrenim

yılı
sonu

E
11. sınıf

1. sömestrin 
sonu

Diploma

11. yılın sonunda diploma teslimi
11. sınıf öÐrencilerinin diploma alma ko◊ullarını ve hazırlık sınıflarına, 12. diploma edindirme sınıflarına 
ve zorunlu eÐitim sonrası eÐitimlere eri◊im ko◊ullarını tanıtan açıklayıcı bir bro◊ür ∏nternet sitemizde 
kullanıma sunulmu◊tur: 
www.vd.ch/scolarite > Déroulement de l’école obligatoire dans le canton de Vaud.

Ortaokul-lise arası hazırlık sınıfları
Ortaokul-lise arası hazırlık sınıfları ile ligili açıklayıcı bir bro◊ür ∏nternet sitemizde bulunabilir: 
www.vd.ch/scolarite > Déroulement de l’école obligatoire dans le canton de Vaud.

http://www.vd.ch/page/1057435
http://www.vd.ch/scolarite


Lise öncesi eÐitim parkuru (LÖE)
A  1. sömestrin sonu

Genel eÐitime geçi◊ ko◊ulları (9. sınıf)

VP > VG Bazı durumlarda, lise öncesi eÐitim öÐrencisi genel eÐitime yönlendirilebilir. Veliler böyle 
bir talepte bulunduklarında veya sınıf konseyinin bildirimi üzerine böyle bir durum ya◊a-
nabilir. Nihai karar yönetim konseyince alınır. 1. sömestrin sonundaki bu bran◊ deÐi◊ikliÐi 
yalnızca 9. sınıfta yapılabilir.

B  D  ÖÐrenim yılı sonu

Bir seviyeden diÐerine geçi◊ ko◊ulları (9. ve 10. sınıflar)

Sınıfı geçmek için öÐrencinin her iki grupta a◊aÐıdaki puanların toplamını alması gerekir:

Ana grup  Fransızca + matematik + Almanca + özel opsiyon 44 puan ve üzeri 
+ doÐa bilimleri + coÐrafya+ tarih + ∏ngilizce (9. sınıf) 
+ görsel sanatlar + müzik + yaratıcı ve manüel faaliyetler / 40 puan ve üzeri 
beslenme eÐitimi1 (10. sınıftan itibaren)

Sınırlı grup Fransızca + matematik + Almanca + özel opsiyon 16 puan ve üzeri

Limit vakalar grup ba◊ına en fazla 0,5 yetersizlik puanı.

1 Yaratıcı ve manüel faaliyetler veya beslenme eÐitimi dersleri yalnızca 9. sınıftadır.

Sınıfta kalma (9 ila 11. sınıflar)

Prensipte, sınıf geçme ko◊ullarını yerine getirmeyen öÐrenci lise öncesi eÐitimde sınıfta kalır.

Genel eÐitime geçi◊ (9. ve 10. sınıflar)

Bazı durumlarda, ba◊arısız öÐrenci sınıfta kalmaksızın genel eÐitime yönlendirilebilir. ÖÐrenci devam 
eden eÐitim yılında daha önce bir kez sınıfta kalmı◊ ise, öÐrenim hayatı boyunca iki defa sınıfta kalmı◊ 
ise veya veliler genel eÐitime geçi◊ talebinde bulunduklarında veya sınıf konseyinin bildirimi üzerine 
böyle bir durum söz konusu olur. Genel eÐitime geçi◊ durumunda, öÐrenci prensipte birden fazla 
seviyeli üç derste seviye 2’ye giri◊ yapar.

Genel olarak limit vakalar ilgili öÐrencinin aldıÐı sonuçların bir üst sınıfa geçme, bir bran◊tan diÐerine 
geçme veya diploma alma ko◊ullarını yerine getirmek için gerekli sonuçlardan çok az daha dü◊ük olduÐu 
durumları kapsar. Limit vaka kavramı bir seviyeden diÐerine geçi◊ kararlarına uygulanmaz. Yönetim 
konseyi limit vakalar üzerinde resen karar alır.

Yönetim konseyi velilerin talebi üzerine olası özel durumları deÐerlendirir (örneÐin uzun bir devam-
sızlıÐın aÐır ve kalıcı bir ◊ekilde aksattıÐı öÐrenim süreci, ba◊ka bir kantondan veya yabancı bir ülkeden 
yeni gelmi◊ olmak). Özel bir durumun kabul görmesi için, ileride ba◊arılı olunacaÐının muhtemel olarak 
deÐerlendirilmesi lazımdır.



Genel eÐitim parkuru (VG)

A  C  E  1. sömestrin sonu

Bir seviyeden diÐerine geçi◊ ko◊ulları (9. ila 11. sınıflar)

N1 > N2 Birden fazla seviyeli bir derste a◊aÐıdaki sömestr ortalamasını alan bir öÐrencinin seviye 
1’den seviye 2’ye geçmesi mümkündür:

 – 5,5 ve üzeri ;
 – 5, ders öÐretim görevlisinin ön bildirimi üzerine.

N2 > N1 Velilerin talebi veya ders öÐretim görevlisinin bildirimi üzerine, öÐrenci seviye 2’den seviye 
1’e geçebilir.

Lise öncesi eÐitime geçi◊ ko◊ulları (9. sınıf)

VG > VP ÖÐrenci seviye 2’de birden fazla seviyeli üç ders ve özel bir opsiyon almı◊sa ve her iki 
gruptan a◊aÐıdaki toplam puanları alırsa, yalnızca 9. sınıfta lise öncesi eÐitime geçi◊ yapa-
bilir:

Ana grup Fransızca + matematik + Almanca + özel opsiyon + ∏ngilizce doÐa  
bilimleri +  coÐrafya + tarih - etik ve din kültürü + görsel sanatlar 50,5 puan ve üzeri 
+ müzik + yaratıcı ve manüel faaliyetler / beslenme eÐitimi 
 

Sınırlı grup Fransızca + matematik + Almanca + özel opsiyon 19 puan ve üzeri

Limit vakalar grup ba◊ına en fazla 0,5 yetersizlik puanı.

Sömestr sonunda seviye deÐi◊tirme veya bir bran◊tan diÐerine geçi◊ yapma durumunda, ilgili dersle-
rin yıllık ortalamasının hesaplanması sırasında yalnızca ikinci sömestr sonuçları dikkate alınır.

B  D  ÖÐrenim yılı sonu

Sınıf geçme ko◊ulları (9. ve 10. sınıflar)

Sınıf geçmek için, öÐrenci Fransızca, matematik ve Almancada aldıÐı ders seviyesi ne olursa olsunher 
iki grupta a◊aÐıdaki toplam puanları almalıdır :

Ana grup Fransızca + matematik + Almanca + zanaat, sanat, ticaret veya  
teknoloji opsiyonu (ya da özel opsiyon) + ∏ngilizce  
+ doÐa bilimleri + coÐrafya + tarih + görsel sanatlar 44 puan ve üzeri 
+ müzik + yaratıcı ve manüel faaliyetler / beslenme eÐitimi 

Sınırlı grup  Fransızca + matematik + Almanca + sanat, ticaret veya teknoloji  
opsiyonu (ya da özel opsiyon) 16 puan ve üzeri

Limit vakalar grup ba◊ına en fazla 1 yetersizlik puanı.

Sınıf geçirme, bir bran◊tan diÐerine geçirme ve bir seviyeden diÐerine geçirme kararlarına a◊aÐıda 
belirtilen Daire nezdinde itiraz edilebilir: Instruction des Recours, Département de l’enseignement et 
de la formation professionnelle, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne. ∏tiraza konu kararın suretiyle birlikte 
karar tebliÐ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak gerekçeli itirazda bulunulur.



Bir seviyeden diÐerine geçi◊ ko◊ulları (9. ve 10. sınıflar)

N1 > N2 Birden fazla seviyeli bir derste a◊aÐıdaki yıllık ortalamayı alan öÐrenci seviye 1’den seviye 
2’ye geçebilir:

 – 5,5 ve üzeri ;
 – 5, ders öÐretim görevlisinin bildirimi üzerine.

N2 > N1 ÖÐrenci ilgili derste a◊aÐıda belirtilen yıllık ortalamayı alırsa seviye 2’den seviye 1’e geçer:
 – 3 veya daha az,
 – 3,5, ders öÐretim görevlisinin bildirimi üzerine.

Lise öncesi eÐitime geçi◊ ko◊ulları (9. ve 10. sınıflar)
VG> VP sınıfta kalarak
 ÖÐrenci seviye 2’de seviyenin üç dersini ve meslek yönelimli yetkinlik opsiyonlarını 

(OCOM) almı◊sa ve her iki grup için (OCOM’u saymadan) a◊aÐıdaki puanların toplamını 
almı◊sa, sınıfta kalarak lise öncesi eÐitime geçi◊ yapabilir:

Ana grup Fransızca + matematik + Almanca + ∏ngilizce + doÐa bilimleri  
+ coÐrafya + tarih - etik ve din kültürü + görsel sanatlar + müzik 46,5 puan ve üzeri 
+ yaratıcı ve manüel faaliyetler / beslenme eÐitimi 

Sınırlı grup Fransızca + matematik + Almanca 15 puan ve üzeri

Limit vakalar grup ba◊ına en fazla 0,5 yetersizlik puanı.

VG> VP sınıfta kalmadan
 ÖÐrenci seviye 2’de seviyenin üç dersinde ve özel bir opsiyonda öÐrenim görmesi ve grup 

I ve II’de a◊aÐıdaki puan toplamlarını alması durumunda lise öncesi eÐitime sınıfta kalmak-
sızın geçi◊ yapabilir:

Sınıfta kalma (9 ila 11. sınıflar)

Sınıf geçme ko◊ullarını yerine getirmeyen öÐrenci genel eÐitimde sınıfta kalır. ÖÐrenci a◊aÐıdaki 
durumlarda seviye deÐi◊tirir:
N1 > N2 ÖÐrenci ilgili derste a◊aÐıda belirtilen yıllık ortalamayı alırsa seviye 1’den seviye 2’e geçer:
 – 5 ve üzeri ;
 – 4,5, ders öÐretim görevlisinin bildirimi üzerine.
N2 > N1 ÖÐrenci ilgili derste a◊aÐıda belirtilen yıllık ortalamayı alırsa seviye 2’den seviye 1’e geçer:
 – 3 veya daha az,
 – 3,5, ders öÐretim görevlisinin bildirimi üzerine.

Ana grup Fransızca + matematik + Almanca + özel opsiyon + ∏ngilizce doÐa 
bilimleri +  coÐrafya + tarih - etik ve din kültürü + görsel sanatlar 50,5 puan ve üzeri  
+ müzik + yaratıcı ve manuel faaliyetler / beslenme eÐitimi 

Sınırlı grup Fransızca + matematik + Almanca + özel opsiyon 19 puan ve üzeri

Limit vakalar grup ba◊ına en fazla 0,5 yetersizlik puanı.



Okul-aile ili◊kisi
Okul temel olarak çocukların eÐitilmesini saÐlar ve eÐitim alanında velilere öncelik tanır. Ancak bu 
görevler münhasır deÐildir, çünkü eÐitim konusunda ailelerin i◊birliÐi yapması istenir ve bu konuda 
okul ailelere yardım eder.

Sınıf hocası ve okul yönetimi, çocuÐun durumuna yakın olmaları nedeniyle öÐrenimi ile ilgili konular-
da velilerin öncelikli muhataplarıdır.

Veliler okulda öÐrenilenler ve bunun sonucunda yapılan deÐerlendirmeler konusunda düzenli olarak 
bilgilendirilirler. Çocuklarının okul parkuru ile ilgili 
olarak alınacak herhangi bir önemli karardan önce 
velilerin görü◊ü alınır. Nihai kararlar yönetim konse-
yine aittir.

Yılda en az bir kez, genellikle eÐitim yılının ba◊ında, 
veliler için toplu bir bilgilendirme seansı düzenlenir. 
Bu bilgilendirme seansı diÐer konuların yanı sıra, 
öÐrenim sürecinin, öÐrenim planının hedeflerinin ve 
deÐerlendirme ko◊ullarının açıklanmasını saÐlar.

Okul haberleri her hafta sonu velilerin imzaladıÐı 
öÐrenci ajandasına düzenli olarak yansıtılır. Özellik-
le, veliler ve öÐretim görevlileri bu yolla bir görü◊me 
talebinde bulunabilirler. Bu ileti◊im eÐitim yılının 
herhangi bir döneminde ya◊anabilir ve iyi bir i◊bir-
liÐi yapılmasını saÐlar.

ÖÐrencinin ilerlemesini saÐlamak için, gerektiÐinde 
ilave pedagojik tedbirler alınabilir. EÐitim kuru-
munun özelliklerine göre olu◊turulan prosedürler 
uyarınca, okul ortamında psikologlar, psikomotor 
terapistleri veya konu◊ma terapistleri tarafından 
(PPLS) ba◊ka hizmetler verilebilir.

Özellikle okul dı◊ı faaliyetler veya diÐer hizmetlerle 
ilgili bilgiler eÐitim kurumunun yönetiminden alına-
bilir.
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