Ortaokuldan 2020 yılında ayrılan öğrenciler için hazırlanan

Anket Formuna Dair Açıklama
M-Kolunu(M-Zweig) başarıyla tamamlayan öğrenci mezunlar için değildir.

Okul eğitim müdürlük bölgesi:

Ortaokul:

Öğrenci:
Soyadı, Adı (Adları):
1. ile 9. maddelerinde aşağıdaki maddeleri “evet“ ile işaretledim:
1. Meslek eğitim yerine sahibim
2. Meslek eğitim lisesini ziyaret ediyorum
3. Meslek temel eğitim senesine katılıyorum (BGJ/s)
4. Meslek hazırlık yılına veya meslek entegrasyon yılına katılıyorum (BVJ; BIJ)
5. Meslek okulunda meslek entegrasyon ön sınıfına (BIK/V) katılıyorum.
6. Meslek okulunda meslek entegrasyon sınıfına (BIK) katılıyorum.
7. İş ajansının mesleğe hazırlayan bir kursuna (BvB) katılıyorum.
8. Ortaokula devam ediyorum.
9. Şu an meslek eğitim yerine sahip olmayan bir gencim.
10. Meslek oryantasyonunda aşağıdakileri belirttim:
Teknik (Zanaat ve Endüstri)

_

Ekonomi (Ticaret ve Hizmet sektörü)
Sosyal

(Ev idaresi, Gıda ve Sağlık)

11. Ortaokuldan belirttiğim şekilde mezun olacağımı bekliyorum.

Sayın veliler, sevgili öğrenciler, aşağıdaki bilgilendirmelere dikkat etmeniz rica edilir:
 İş ajansının mesleğe hazırlayan bir kursu (BvB) için öngörülen meslek eğitim yerine sahip olmayan gençler (JoA) ve
öğrenciler, zorunlu meslek okulu katılımına tabidir ve bu yüzden okulun ilk haftasında ilgili meslek okulunda hazır
bulunmalıdırlar. Bu aynı zamanda meslek eğitimini veya dolgun vakitli bir meslek okulunu (ekonomi okulu, meslek lisesi, …)
bırakan öğrenciler için geçerlidir. Bu vesileyle öğrencilerin beyanı zorunlu olan kimlik verileri toplanacaktır (1’den 9’a kadar
olan sorular). Bunun hukuki dayanağı Bavyera Eğitim ve Tedrisat kanunudur (BayEUG). Uygun meslek okulu seçimini
kolaylaştırmak üzere öğrencilere ilaveten gönüllü bazda mesleki ilgi alanları hakkında sorular sorulacak (Soru 10) ve okul
notları hakkında beyanda bulunabilecekler (Soru 11). İcabında onlara dil konusunda yardım teklifinde bulunmak üzere buna
Almanca dersindeki notları da dahildir.
 Anket formunda beyan edilen veriler ilgili okul eğitim müdürlüğü tarafından ilgili meslek okuluna iletilecektir.
Dikkat: Veriler meslek eğitim yerine sahip olmayan gençlere tekliflerin daha iyi organize edilmesine hizmet eder ve üçüncü
kişilere verilmeyecektir. Bu yüzden öğrencilerin devamen meslek eğitim yeri arayışlarında kişisel olarak İş Ajansına
başvurmaları önem taşır.
 Okul yılı başlangıcından evvel öğrenciler ilgili meslek okulundan buna uygun bir mektup alacaklardır . Öğrenci bu mektubu
teslim alma anında şayet artık "meslek eğitim yerine sahip olmayan genç" değilse, bunu lütfen mutlaka o meslek okuluna
bildiriniz ve başka hangi okula gideceğini beyan ediniz.
 Soru 10 ve 11 ile ilgili beyanda bulunmadıysanız ve veri aktarımını kabul etmediyseniz veya öğrenci okul yılı başlangıcı
öncesi meslek okulundan mektup almadıysa, kendisinin yine de okulun ilk haftasında ilgili meslek okuluna başvurması
gerekmektedir:
Meslek okulunun adresi:______________________________________________________________________________


Okula gitme zorunluluğuna uyulmazsa, yerine getirilmesi üzere önlemler alınabilir; belirli şartlar altında bu yasaya aykırı
davranış (cünha ya da kabahat) para cezasıyla cezalandırabilir.
Ortaokullar, meslek okulları, okul teftişi ve İş Ajansı öğrencilerin meslek isteklerine uygun tekliflerde bulunmak üzere çaba
harcarlar. Fakat okul organizasyon nedenlerinden dolayı onları seçilen mesleki oryantasyona uygun bir sınıfa yerlestirmek her zaman
mümkün olmaz.

İşbirliğinize ve anket formunu düzgün şekilde doldurmanıza teşekkür eder, kızınıza / oğlunuza
mesleki yolculuğunda bol başarılar dileriz.

