
Birleşik okul rektörü Dr. Stefan Oyen         30.04.2020

2020/2021 ders yılı 5. sınıf için kayıt işlemleri

Eyalet  ve  belediye  yetkililerince  kayıt  işlemleri  için  herhangi  bir  prosedür

belirlenmemesi  dolaysıyla  okulumuz  IGS  Linden  aşağıda  belirtildiği  gibi  kayıt

işlemlerini gerçekleştirecektir:

1)   Kayıt işlemleri esas itibariyle posta yoluyla yapılacaktır  :  

- Integrierte  Gesamtschule  Hannover-Linden,  Am Lindener  Berge  11,  30449

Hannover

Alternatif:

- Kayıt belgelerinin Am Lindener Berge 11 adresindeki posta kutusuna atılması 

(okulun kapalı olduğu zamanlarda).

- Kayıt belgelerinin okulun giriş bölümünde bulunan kayıt kutusuna atılması 

(okulun açık olduğu zamanlarda).

2)   Kayıt için aşağıda belirtilen belgeler gerekmektedir     :  

- Kayıt formu (gerekli durumlarda size ulaşabileceğimiz bir telefon numarasını 

mutlaka belirtiniz!)

(Kayıt formunu www.igs-linden.de internet adresinin  – „Anmeldung Sek I“ bölümünden 

indirebilirsiniz)

- İlkokul 4. sınıf 1. dönem orijinal okul karnesi

- Varsa “Negativattest“ denilen, çocuğunuzun velayet durumunu gösteren belge

ya da doğum belgesi

(velayetin sadece bir ebeveynde olması durumunda, fotokopi yeterli)

- Gerekmesi durumunda çocuğunuzun özel pedagojik destek ihtiyacını belirten 

güncel resmi yazı ya da rapor

- Gerekmesi durumunda okula kayıt yapılabilmesi için vekaletname 

(velayet sahibi ebeveynlerden bir tanesinin kayıt formunu imzalayamaması 

durumunda, vekaletname örneğini  www.igs-linden.de internet adresinin – „Anmeldung Sek

I“ bölümünden indirebilirsiniz.)

1

http://www.igs-linden.de/


- bir adet vesikalık fotoğraf

Lütfen dikkat:

Bize iletmek istediğiniz bir konu varsa, bunu ayrı bir kağıda yazarak kayıt formu ile 
birlikte bize ulaştırınız.

Kayıt formlarını okulun açık olduğu saatlerde giriş bölümünde de bulabilirsiniz.

Çocuğunuzun özel pedagojik destek ihtiyacı mı var ya da bu ihtiyacın belirlenme 
süreci devam mı ediyor? Bu durumda 0511/168-45602 numaralı telefonu arayarak 
randevu talep ediniz.

Anlamadığınız bir şeyin olması durumunda ya da diğer konularla alakalı olarak da 
0511/168-45602 numaralı telefonu arayarak randevu alabilirsiniz.

3)   Kayıt süresi  :   

- Kayıt süresi başlamıştır.

- Kayıt belgelerinin en geç 12 Mayıs 2020 Salı günü saat 18.00’a kadar 

okulumuz IGS Linden’e teslim edilmesi, diğer bir deyişle elimize geçmesi 

gerekmektedir.

Lütfen dikkat:

- Hannover Eyalet Başkenti tüzüğüne göre kayıt başvuru formunun kabulü 

ancak orijinal ilkokul karnesinin ibrazı durumunda gerçekleştirilir.

- Kayıt formuna gerçeğe aykırı bilgilerin yazılması, çocuğunuzun kayıt işleminin 

dışında bırakılmasına neden olur.

Çocuğunuzun okulumuz IGS Linden’e kabul edilmesi durumunda, son kayıt başvuru 

tarihini takip eden hafta içerisinde posta yoluyla sizi bilgilendireceğiz.

IGS Linden’e gösterdiğiniz ilgi ve alaka bizi son derece sevindirmektedir ve sizinle 

şahsen tanışmak isterdik. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz zaman ve şartlar 

dolaysıyla sizin ve de çalışma arkadaşlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız.

Ancak çok yakın zamanda sizi IGS Linden’de selamlamayı ümit ediyoruz.

Sağlıklı kalın!

Okul idaresi adına

İmza: Dr. St. Oyen, Sekundarstufe I Müdürü
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