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Okula başlamadan önce algı ve gelişim desteği alanında destek ihtiyacının
tespit edilmesi için rapor

Sayın Bayanlar ve Baylar,
şu tasarrufta bulunduğumu belirtmek istiyorum:
Enfeksiyon Koruma Yasası temelinde 16 Mart 2020 tarihinden itibaren öğretime son
verilmesi (bakınız 13 Mart 2020 tarihli Korona Virüsü hakkındaki ilk karar) sebebiyle
okul öncesi çocuk bakım merkezlerinde algılama ve gelişim desteği alanında tespit
edilen özel eğitim ihtiyacına yönelik planlanan prosedür geçici olarak durdurulmuştur.
Aşağıdaki prosedür uygulanacaktır:
1. Raporun tamamlandığı ancak ebeveynle son görüşmenin beklemede olduğu
durumlar
Ebeveynlere raporun sonucu hakkında telefonla bilgi verilecek. Telefon
görüşmesi hakkında dosya notu oluşturulacak, bu nottan ebeveynlerin prensip
olarak öneriye katılıp katılmadıkları anlaşılacak. Ebeveynler mümkünse yazılı
olarak, e-posta yoluyla ya da ekli formu kullanarak muvafakat edecekler.
Ebeveynlerle yapılacak tamamlayıcı görüşme, öğretim iptali ortadan kalktıktan
sonra mümkün olan en kısa sürede telafi edilecek.

Eingang:
Rembertiring 8-12

Dienstgebäude:
Rembertiring 8-12
28195 Bremen

Bus / Straßenbahn:
Haltestelle
Hauptbahnhof

Sprechzeiten:
montags bis freitags
von 9:00 - 14:00 Uhr

Bankverbindungen:
Deutsche Bundesbank
IBAN: DE 16 2500 0000 0025 0015 30
Sparkasse Bremen
IBAN: DE 73 2905 0101 0001 0906 53

2. Tanının kısmen konulduğu durumlar
Çocukların destek ihtiyacı ile ilgili mevcut bilgi ve hükümler "rapor" formunda
geçici yazılı bir kısa rapor olarak oluşturulacak. Destek ihtiyacına ilişkin öneri
ifade edilecek.
Ebeveynlere telefonla destek ihtiyacı ile ilgili öneri hakkında bilgi verilecek.
Telefon görüşmesi hakkında kısa bir dosya notu oluşturulacak, bu nottan
ebeveynlerin prensip olarak öneriye katılıp katılmadıkları anlaşılacak.
Ebeveynler mümkünse yazılı olarak, e-posta yoluyla ya da ekli formu kullanarak
muvafakat edecekler.
Ebeveynler muhtemel bir W&E destek ihtiyacına yönelik öneriyi kabul
etmezlerse, prosedür askıya alınacak.
Eksik tanı bilgileri ve hükümleri mümkün olan en kısa sürede telafi edilecek ve
rapor buna göre tamamlanacak.
3. Özel pedagojik tanının henüz mümkün olmadığı durumlar
Bu durumlarda telefonlarla ve/veya yazılı olarak ebeveynlerle görüşmeler ve
erken destek raporları gibi terapist ve çocuk merkezlerinden de
mümkün
olduğunca
çok
bilgi
elde
edilecek.
Bu şekilde toplanan bilgiler, özel pedagojik destek ihtiyacı hakkında bir öneriye
ilişkin yazılı bir gerekçe sağlamak için kullanılacak. Ebeveynlere telefonla
destek ihtiyacı ile ilgili öneriler hakkında bilgi verilecek. Telefon görüşmesi
hakkında kısa bir dosya notu oluşturulacak, bu nottan ebeveynlerin prensip
olarak öneriye katılıp katılmadıkları anlaşılacak. Ebeveynler mümkünse yazılı
olarak, e-posta yoluyla ya da ekli formu kullanarak muvafakat edecekler.
Ebeveynler muhtemel bir W&E destek ihtiyacına yönelik öneriyi kabul
etmezlerse, prosedür askıya alınacak.
Eksik tanı bilgileri ve hükümleri mümkün olan en kısa sürede telafi edilecek ve
rapor buna göre tamamlanacak.

Bu şekilde oluşturulan kısa raporlar ve geçici raporlar okula başlamadan önce W & E
sınıflarının taksimi için temel teşkil eder.
Hazırlanan özel pedagoji raporları ve muhtemel destek ihtiyacına yönelik geçici
önerileri içeren kısa raporlar 17.04.2020 tarihine kadar Çocuk ve Eğitim Senatörüne
(OKZ 24-19) sunulmalıdır.
Tamamlanacak ya da eksiksiz olarak oluşturulacak olan raporlar 31.10.2020 tarihine
kadar teslim edilmelidir.

Saygılarımla
Vekaleten
İmza Meike Wittenberg

Özel pedagojik destek ihtiyacı ve destek yerinin kararına ilişkin
geçici prosedür hakkında ebeveynlerin bilgilendirilmesi

Öğrencinin adı:

____________________________________

Doğum tarihi_________

_________ tarihinde _____________________ tarafından (bilirkişi), 16.03.2020
tarihinden itibaren öğretimin durdurulması nedeniyle, çocuğumun destek ihtiyacı ve
destek yerine ilişkin geçici bir önerinin kararlaştırıldığı tarafıma bildirilmiştir.
Özel pedagojik değerlendirme prosedürünün, öğretimin yeniden başlamasından
itibaren - en geç 31.10.2020 tarihine kadar - telafi edileceği konusunda bilgilendirildim.

______ özel pedagojik destek ihtiyacına ilişkin geçici öneriye
onay veriyorum ()

onay vermiyorum ( )

______

____________________________

Tarih

Velinin imzası

Öğretimin yeniden başlatılmasına kadar geçerli olmak üzere, 16.03.2020 tarihinden itibaren
öğretimin sonlandırılması nedeniyle özel pedagojik ihtiyacının belirlenmesi için geçici prosedür
(bkz. 13.03.2020 tarihli Korona Virüsü hakkındaki ilk karar)

