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Lozan, 18 Mart 2019

Öğrencimizin sayın ailesi,
Çocuğunuz önümüzdeki temmuz ayında zorunlu öğrenimini tamamlayacaktır. Eğer eğitim
hayatının geri kalanına nasıl devam edeceği (mesleki eğitim merkezi, örgün eğitim veya diğer bir
proje) henüz kesinleştirilmiş değilse, aşağıdaki seçenekleri tavsiye ederiz:


Sizin de desteğiniz ile bir mesleki eğitim merkezi aramaya devam edebilirsiniz.
www.vd.ch/orientation ►Chercher une place d'apprentissage adresindeki internet sitesi
2019 eğitim yılının başlangıcında kabul gerçekleştirmeye devam eden merkezleri
yayınlamakta ve gerçekleştirilmesi gereken işlemler hakkında bilgi sunmaktadır.



Eğer çocuğunuzun bir eğitim merkezine kabul edilme şansı düşük görünüyorsa, bir destek
ve eşlik programına kabul edilmesini talep edebilirsiniz. Tam mesaide icra edilen bu program
çocuğunuzun mesleki, kişisel ve sosyal yeteneklerini geliştirmesinde ve okulda öğrendiklerini
koruyarak mesleki eğitim merkezine hazırlanmasında yardımcı olacaktır.

Eğer bir destek ve eşlik programına (Mesure de Transition 1) başvuruda bulunmak
isterseniz aşağıdakileri yapmanız gerekmektedir:
1) www.vd.ch/orientation

► internet sitesinde bulabileceğiniz

« Mesures de transition 1, Demande d’admission 2019 » formu doldurun.
2) Formu tamamlanmış ve talep edilen ekleriyle birlikte çocuğunuzun sınıf öğretmenine en geç
aşağıdaki tarihte verin :
En geç 5 Nisan 2019 Cuma.
Çocuğunuzun mesleki geleceğine dair tüm sorularınız ile ilgili olarak bir meslek ve eğitim
danışmanı psikoloğun her eğitim kurumunda hizmetinizdedir.
Yukarıda verilmiş olan bilgileri dikakte alacağınızı ümit eder ve en derin saygılarımızı sunarız.
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► Përkthimin e kësaj letre mund ta gjeni në web faqen e orientimit :

► Eine Übersetzung ins Deutsche von diesem Schreiben 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

► Usted encontrará una traducción de esta carta en el sitio de la orientación :

► Troverete una traduzione di questa lettera sul sito dell’orientazione :

► Podem também encontrar uma tradução desta carta no nosso site da orientação :

► Primerak ovog pisma se nalazi na stranici :

► ና ይ ዚ ደ ብዳ በ ት ር ጉ ም ኣ ብ መር በ ብ ሓ በ ሬ ታ ና ክ ት ረ ኽ ብዎ ት ኽ እ ሉ ኢ ኹም :

► Bu mektupların değişik dillerde çevirilerini Internet sitemizde bulabilirsiniz :

www.vd.ch/orientation
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