
 

 

 
 
Vertaling naar het Turks 
 
Hasta çocuklar için evde geçici egitim  
 

Nedir? 
    
Çocugunuz hasta mi veya bir kaza mi geçirdi? Bu nedenle okula gidemiyor 
mu?  Böyle bir durumda ögretmen evinize veya çocugunuzun kaldigi 
hastaneye gelebilir.  
 
Bütün kosullara uymaniz halinde çocugunuzun okulu bir ögretmen belirler. 
Belirlenen ögretmen çocugunuza evde veya hastanede haftada 4 saat ders 
verir. 
 
Çocugunuz için önemli olan dersler verilir. Bu dersleri okul belirler. Ögretmen 
çocugunuzun saglik durumunu göz önünde bulundurur. 
 
Dersler için herhangi bir ücret alinmaz. 

 

Sartlar  
 

1. Çocugunuz en az 5 yasinda olup bir okula (Ilkögretim veya Ortaögretim) kayitlidir.  
 

2. Çocugunuz uzun süreli veya kronik hastadir.  
 

3. Basvuruyu ebeveynler yapar. Aile hekiminiz veya uzman hekim çocugunuzun evde ders almasina 
izin verir.   
 

4. Okula, 10 km.den az olmak üzere, yakin mesafede oturuyorsun.  
Okula daha uzak bir mesafede mi oturuyorsun? Okul müdürü ile görüsün. Kendisi belki bir istisna 
uygulayabilir.  

  
5. Çocugunuzun özel egitim veren okula gitmesi durumunda okul ile ev arasindaki mesafe 20 km 

olabilir.   
Okula daha uzak bir mesafede mi oturuyorsun? Okul müdürü ile görüsün. Kendisi belki bir istisna 
uygulayabilir.  

 
 
 
Uzun süreli hasta =  
Çocugunuz, bir hastalik veya bir kaza nedeniyle , araliksiz olarak 21 günden fazla bir süre okula 
gidemiyor (Hafta sonu ve tatil günleri de sayilmaktadir)  Bu durumu bir hekim veya uzman hekimin 
yazacagi rapor ile kanitliyorsun.  
 

Kronik hasta =  
Çocugunuz bir hastalik nedeniyle arada bir okula gidemiyor ve 6 ayi asan bir süre için tedavi görüyor. 
Kendisi, düzenli araliklarla , bir veya birkaç gün boyunca okula gidemiyor. Bu durumu bir uzman 
hekimin yazacagi rapor ile kanitliyorsun.  
 

 



 

 

Nasil basvurulur?  
 
Ilkögretimde basvuru:  
 
1. Bir ebeveyn olarak, özel bir form ile, evde geçic i egitim basvurusunu kendin yaparsin. Okul 

müdürü veya sekreterligi söz konusu formu size saglayabilir. Veya www.ond.vlaanderen.be/toah. 
sitesinden de indirebilirsin. 

2. Formun ilk bölümünü kendin dolduruyorsun. Okul müdürü size yardimci olabilir.  
3. Hekim formun ikinci bölümünü doldurur.  

- Uzun süreli hasta olan çocuk için aile hekimi veya uzman hekim doldurur.  
- Kronik hasta olan çocuk için uzman hekim doldurur.  

4. Formu okul müdürüne verin. Kendisi formun üçüncü bölümünü doldurup bakanliga gönderir.   
 
Ortaögretimde  basvuru:  
 
1. Hekimden saglik raporu isteyin. Bu raporda çocugunuzun okula gidemeyecegi fakat evde egitim 

alabilecegi belirtilmektedir.  
- Bu raporu, uzun süreli hasta olan çocuk için, aile hekimi veya uzman hekimden isteyin.  
- Kronik hasta olan çocuk için uzman hekimden isteyin.  

2. Söz konusu raporu okul müdürüne veya sekreterlige verin ve evde geçici egitimi isteyin.  
 

Evde egitim basliyor 
- uzun süreli hasta olan çocugun araliksiz olarak 21 günden fazla bir süre okula gitmemis 

olmasi. (Hafta sonu ve tatil günleri de sayilmaktadir)   
- kronik hasta olan çocugun 9 yarim okul günü okula gitmemis olmasi.  

 
 

Basvuru için daha fazla bilgi veya yardima ihtiyaciniz var mi?  
 
- Çocugunuzun gittigi okulun müdürüne basvurun.  
- Okul yönetmeligine bakin. 
- Ücretsiz olan, 1700 (Flamanca) telefon numarasina telefon edin.  
- Veya www.ond.vlaanderen.be/toah sitesine bir göz atin.  
 

 

 

 

 
Hollandaca ögrenmek ister misin? www.huizenvanhetnederlands.be. sitesinden, yakin 
çevrenizde, yetiskinler için bir okul bulun. Veya çocugunuz okulundan bilgi edinin.  
 


