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Ek Dil Olarak Đngilizce Servisi 
 
 
Okula Devam: Velilere Kılavuz 
 
Bir veli olarak çocuğunuzun okula düzenli ve zamanında gelmesinin ne kadar önemli olduğunu 
biliyorsunuzdur. Devamsızlık, çocuğun eğitimini aksatabilir ve önemli deslerinde geride kalmasına 
neden olabilir. Öğretmen, kaçırdığı bir dersi öğrencisiyle tekrar işlemeye gayret gösterse de bu durum 
öğretmen için ek bir yüktür. Öğrenci derse geç girdiğinde dersi bölmektedir. Ayrıca geç kalarak 
öğrenci önemli bir noktayı ya da öğretmenin talimatlarını kaçırabilir ve derse iştirak etmesi zorlaşabilir. 
 
Tıbbi veya diğer Onaylanmış Sebeplerden Dolayı Devamsızlıklar 
Tıbbi veya başka bir acil nedenden dolayı çocuğunuz okula gelemeyecek olursa okula telefonla 
bildirmeniz veya yazılı olarak devamsızlığın nedenini açıklamanız gerekmektedir. (Çocuğunuzun 
okulundan, doldurup ve bize iade etmek üzere tercüme edilmiş devamsızlık formları alabilirsiniz). 
Tıbbi veya başka bir acil nedenden dolayı devamsızlık, çocuğunuzun devam kayıtlarında ‘onaylanmış 
devamsızlık’ olarak kaydedilecektir. 
 
Veliler ayrıca, dini tatiller, aile düğünleri, bir yakının ölümü ve diğer acil ailevi durumlar gibi 
onaylanmış sebeplerden dolayı çocuklarını okula göndermeyebilirler. Bu durumlar ‘onaylanmış 
devamsızlıklar’ olarak kaydedilir. Devamsızlığın doğru bir şekilde kaydedilmesi için veliler bu konuda 
okula en kısa zamanda haber vermelidir. Eğer bir devamsızlık durumunun yanlış bir şekilde 
kaydedildiğini düşünüyorsanız, aynı eğitim yılının ileri bir tarihinde düzeltilmesi için istekte 
bulunabilirsiniz. 
  
Diğer Olağanüstü Durumlarda Devamsızlık 
Diğer nedenlerden dolayı devamsızlıklar ancak olağanüstü hallerde onaylanır. Eğer bir veli olağanüstü 
bir nedenden dolayı iki haftayı aşmayacak şekilde çocuğunu okula göndermeyecek olursa, nedenini 
ayrıntılarıyla anlatan bir dilekçeyle Baş Öğretmen’den yazılı olarak izin istemelidir. 
 
Bu tür devamsızlıkların onaylanması, Çocuk ve Aileler Bölümünün ilkelerine uymak şartıyla Baş 
Öğretmen’in takdirine bağlıdır. Đki haftayı aşan devamsızlıklar için istenilen izinler, Çocuk ve Aileler 
(Eğitim) Bölümü’ne yollanır. 
 
 
Onaylanmamış Devamsızlık 
Tıbbi veya diğer onaylanmış sebepler haricindeki devamsızlıklar, çocuğunuzun devam kayıtlarına 
‘onaylanmamış’ devamsızlık olarak işlenir. 
 
 
Anavatan Ziyaretleri 
Anavatan ziyareti bir çocuk veya gencin dili, kültürel ve ailevi gelişmesinde önemli rol oynayabilir. 
Kendi anavatanlarını ziyaret etmek isteyen veliler, ziyaretlerini her yıl verilen 12 haftalık okul 
tatillerine denk gelecek şekilde ayarlamaya gayret göstermelidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda 
planladığınız devamsızlığı ilk fırsatta okulla görüşmelisiniz. Planlarınızı okulla konuşmak çocuğunuzun 
eğitimindeki olası aksamanın mümkün olduğunca az olmasını sağlar ve ziyareti çocuğunuz için zengin 
bir eğitim tecrübesi haline getirmenize yardımcı olur. Çocuğunuzun öğretmenleri ve EAL (Ek Dil olarak 
Đngilizce) öğretmeni, ziyaretten kazandığı tecrübeler ile okuldaki dersler arasında bir bağlantı kurması 
konusunda çocuğunuza fikir verebilir ve bu şekilde ders programına katkıda bulunulmuş olur. 


