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Sevgili Veliler,  

Çocuğunuza okulda yardım etmek istiyorsunuz fakat
sorularınız mı var?

• Okulumuzun nasıl işlediğini veya çocuğunuzu okul 
hayatına nasıl hazırlayabileceğinizi mi öğrenmek  
istiyorsunuz?

• Çocuğunuza öğrenme konusunda ve ödevlerinde 
yardımcı olmak mı istiyorsunuz?

• Öğretmenlerle görüşürken veya veli toplantılarında 
desteğe mi ihtiyacınız var?

• Okul ile ilgili genel sorularınız mı var?

Üniversite şehri Tübingen’in gönüllü rehberleri size 
memnuniyetle destek olurlar.

Luzia Köberlein
Eşitlik ve Entegrasyon Bölümü

Rehberler kimler?
Rehberler okul ile ilgili tüm önemli sorular hakkında
eğitilmiş çeşitli kökenli insanlardan oluşuyorlar. 

Rehberler nasıl yardımcı olabilirler?
Öğretmenlerle görüşürken ve veli toplantılarında destek
olup okula yönelik sorularda bilgilendiriyorlar. Rehberle-
rimiz birçok dil konuşabildikleri için dil sorunlarında da 
yardımcı olabilirler. Bu esnada her zaman gizlilik anlaş-
masına tabidirler.

Bu destek neden bu kadar önemli?
Çocuğunuzun okulda başarılı olması için veliler ve okul
arasındaki işbirliği çok önemli. Ne kadar kapsamlı bir  
bilgiye sahip olursanız çocuğunuza o kadar çok destek 
olup okulda başarılar elde etmesine yardımcı olabilirsiniz.

Rehberlere nasıl ulaşabilirsiniz?
Ekibimizle tanışmak istiyorsanız veya sorularınız varsa, 
sizi memnuniyetle bilgilendirip yardımcı oluruz:

Lâle Tipieser  
Telefon: 07071 204-1469 
E-posta: lale.tipieser@tuebingen.de 

Sizi desteklemekten mutluluk duyarız!
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