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İlgilinin dikkatine 

 

 Lozan, Mart 2023 

Sayın veliler, 

Gelecek yaz çocuğunuz okulu bitirecek ve sonrasında bir çıraklık eğitimine, meslek eğitimine 
veya hazırlık sınıfına başlayacak. Kanton akademik ve mesleki yönlendirme ofisi (L'Office 
cantonal d'orientation scolaire et professionnelle - OCOSP) bu önemli süreçte yanınızda 
olacak. Bu mektupta sizi bilgilendirmeye yönelik imkanlar ve bir yönlendirme danışmanlığı 
hizmeti olmak üzere size sunduğumuz iki yardımı tanıtacağız. 

1. Çocuğunuza projesinde destek olmak mı istiyorsunuz?  

Çocuğunuza yardımcı olmak için internet sitemizin 

www.vd.ch/orientation  
► Pour les élèves de la scolarité obligatoire 

sekmesi 
 

Burada şu konularda bilgiler bulabilirsiniz: 
• meslekler, eğitimler ve uzmanlaşmalar; 
• bir staj arama ve staj işleyişi; 
• bir çıraklık pozisyonu arama. 

2. Çocuğunuzun projesi hakkında bir uzmanla konuşmak ister misiniz? 

Siz de, çocuğunuz da gelip okuldan bir yönlendirme danışmanıyla görüşerek 

• çocuğunuzun ilgi alanlarını, değerlerini, becerilerini ve imkanlarını tanımlayabilir ve olası 
eğitimlerle bağlantı kurmasını sağlayabilir; 

• projesini gerçekleştirmesi için çocuğunuza kişiselleştirilmiş bir destek sunabilir (şirket 
arama, başvuru dosyası, giriş sınavlarına hazırlık, vb.); 

• çocuğunuzun mesleki projesinde karşılaşabileceği zorluklar veya engeller üzerinde 
çalışabilirsiniz. 

Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtir, tüm sayın velilere en içten 
selamlarımızı sunarız. 

Akademik ve mesleki yönlendirme merkezi 

Merkez şefi   
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► Përkthimin e kësaj letre mund ta gjeni në sitin e orientimit: 

► Eine Übersetzung dieses Schreibens finden Sie auf der Website der Berufsberatung: 

► You can find a translation of this letter on our Website: 

 ◄  تتوافر الرسائل المترجمة ٳلى عدة لغات على موقعنا ا�لكتروني:

► Podrá encontrar una traducción de esta carta en nuestro sitio web: 

► Troverete una traduzione di questa lettera sul sito di orientamento: 

► Podem também encontrar uma tradução desta carta no nosso sítio de internet: 

► Prevod ovog pisma se nalazi na našoj veb strani: 

► እዚ ዝተተርጐመ ደብዳበ ኣብ ናይ ምምካር ሞያ መርበብ ሓበሬታ ክትረኽብዎ: 

► Bu mektupların değişik dillerde çevirilerini Internet sitemizde bulabilirsiniz: 

► Ви можете ознайомитися з перекладом цього листа на нашому сайті: 

 

Les lettres traduites dans différentes langues sont 
disponibles via le site internet en scannant le code 
QR avec votre appareil photo: 

 

www.vd.ch/orientation  
► Publications, voir tout en bas sekmesi 

 


