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Anadil Dersi (HSU) ile ilgili Bilgiler 
  
Sayın Veliler,  
 
Bu yazıda 2023/2024 Eğitim-Öğretim yılında gerçekleşecek olan Anadil Dersleri (HSU) ile ilgili 
bilgiler bulacaksınız.  
 

                                     Anadil Dersi (HSU) 

 2023/2024 Eğitim-Öğretim yılı                            1. ve 10. Sınıflar arası 
 
 Genel Bilgiler 
                                                                                               Aşağıdaki deneyim alanlarında: 

� Okuryazarlıktan literatür incelemesine, 
� haftada 3 ile 5 saat arası 
� normal derslere ek bir ders, teklif 
 

� Evde ve burada 
� Her gün ve her yıl 
� Öğrenmek-Çalışmak-Bos zamanları değerlendirmek 
� Zaman boyunca 
� Herkes için bir dünya 
� Kültürel gelenekler ve bunların yaşatılması. 

 

Anadili neden öğrenelim? 
 
Anadil dersi sayesinde… 
 
� … diğer dilleri anlamak. 
� … anadile hem yazılı hem de sözlü hakim olmak. 
� … kültürler arası becerilerin paylaşımında aracılık 
etmek. 
 

 
 
� …çok dilliliği mümkün kılmak. 
� …kendi kimliğini güçlendirmek. 
� … Is başvurularında avantaj sağlamak ve bunu 
kullanmak. 
 

 

 
Bizim teklifimiz, sunduğumuz imkan 
 

� Bütün öğrenciler için, 
 

� dilsel ön şartları saylayanların 
    (hangi milliyetten olduklarına bakılmaksızın) 
� katılımları sertifikalandırılır ve Performans notları 
karnelerinde belirtilir. 

� Biz, 
 

� çok dilliliği destekliyoruz. 
� öğrencileri dil sınavına hazırlıyoruz. 
� öğrencileri bulundukları yerden alıp daha ileri dil 

seviyesine ulaştırıyoruz. 
 

 

 
Kayıt süreci 
Çocuğunuz 2023/2024 eğitim-öğretim yılında ilk kez okula gidiyorsa veya 5. Sınıfa gidiyorsa, 
2023/2024 eğitim-öğretim yılı için çocuğunuzun (normal) okuluna 15 Mart 2023 tarihine kadar 
kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Bunun için lütfen mevcut (internet sayfasında bulunan) kayıt 
formunu kullanın. Kurs numaralarını ders çizelgelerinde bulabilirsiniz. 



Kayıttan sonra herhangi bir kayıt onayı almayacaksınız. Eğer çocuğunuz katılamazsa, size 
bildirilecektir. 
Geç kayıtların dikkate alınamayacağını belirtmek isterim! 
 
Değişiklik: Kleve bölgesinde, Anadil dersleri (HSU) için artık yıllık kayıt gerekli değildir. 
Çocuğunuz, siz kaydını silene kadar kayıtlı kalır. Kaydını alma (kayıt silme) formunu aşağıda 
belirtilen internet sayfasında bulabilirsiniz.  
 
Derslerin başlangıcı 
2023/2024 Eğitim-Öğretim yılı Anadil dersleri 14.08.2023 Pazartesi ve 18.08.2023 Cuma 
tarihleri arasındaki hafta başlar.    
Lütfen çocuğunuzun ilk ders için kayıtlı olduğu kurs yerine kendiliğinden, sorulmadan 
zamanında gelmesini sağlayınız. 
Dersin başında sorumlu Anadil dersi öğretmeninden daha fazla bilgi alacaksınız. Herhangi bir 
sorunuz olduğunda ya da bir probleminiz olduğunda sorumlu öğretmen size yardımcı olacaktır 
ve danışmanlık yapacaktır. 
Çocuğunuzun katılımı okul yılının sonuna kadar zorunludur ve zorunlu eğitime tabidir. 
 
Başka sorunuz var mı? 
Çocuğunuzun anadil dersine kaydı ile ilgili sorularınız varsa, lütfen çocuğunuzun okulu ile 
iletişime geçiniz. 
 
Çocuğunuzu kaydettirmeden önce sorumlu anadil dersi öğretmeni ile bir danışma görüşmesi 
yapma imkanı da mevcut. Bunun için lütfen sorumlu öğretmen ile E-Mail yoluyla iletişime geçin. 
 
Anadil dersi öğretmenleri iletişim bilgileri 
 

Dil Öğretmenin ismi İletişim bilgileri 
Arapça Bay Abouannajate abdeljalil.abouannajate@gmail.com 
 Bay Chamlal chamlal1978@hotmail.de 
Yunanca Bayan Pentseretzidou elisabeth.pentseretzidou@schule.duesseldorf.de 
Kürtçe(Kurmanci) Bay Demirtas yuceldemirtasde@gmail.com 
Hollandaca Bayan Heisig andrea.heisig@antonius-hau.nrw.schule 
Polonyaca Bayan Tompalski  justyna-tompalski@t-online.de 

Bayan Wójcik  anna.wojcik81@poczta.fm 
Rusça Bayan Imgrunt  f.imgrunt@web.de 

Bayan Zech zech.n@web.de 
Türkçe Bayan Cevik tubacevik17@gmail.com 

 
 www.kreis-kleve.de/hsu internet sayfasından daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.                       
 
Yeni Eğitim-Öğretim yılında basariler dilerim. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Czymay 
Schulrat 

 
www.kreis-kleve.de/hsu 


