
Okul ve Girls’Day
Arka sayfada kızınızın okuldan muaf tutulması için bir form bulacaksınız. Bunu doldurarak okula 
teslim edin. Hemen hemen tüm federal eyaletlerde, Eğitim Bakanlıkları 5. sınıf üstü çocuklara 
Girls’Day‘e her yıl katılmalarını önermekte. Yine de okuldan muaf tutulması ile ilgili bir sorun 
yaşadığınızda, bizimle iletişime geçebilirsiniz: info@girls-day.de

Şirketler nitelikli genç personel arıyor
Genç kadınlar çok çeşitli ilgi alanlarına ve potansiyellere sahiptirler. Buna rağmen imkanları tam olarak 
kullanmıyorlar, bunun yerine meslek alanlarından ve öğrenim dallarından sınırlı bir yelpaze seçiyorlar. 
Aynı zamanda, şirketlerin özellikle teknolojiye yakın alanlarda artan bir genç nesil ihtiyacı bulunmakta.
Ziyaret edilen teklif Girls’Day-Radar‘da kayıtlı ise, kızınız Girls’Day üzerinden sigortalanır. Kızınız www.
girls-day.de adresindeki Radar‘da uygun bir yer bulamazsa, kendi inisiyatifiyle de bir yer arayabilir.

Çocuklarınızın meslek tercihleri üzerinde  
büyük bir etkiye sahipsiniz
Kızınızın güçlü taraflarını ve yeteneklerini biliyorsunuz, ilgi alanlarını geliştirebilir ve karar vermelerinde 
onu teşvik edebilirsiniz. Okulun, Girls’Day‘e katılmayı planlayıp planlamadığını öğrenmek için kızınızın 
öğretmenleriyle görüşün. Kızınıza, www.girls-day.de adresinde uygun bir Girls’Day yeri arama 
konusunda yardımcı olun.
Girls‘day, kariyer yönünde önemli bir yapı taşıdır. Kızınızı, ilgilendiği takdirde, bir günlük Girls’Day‘e 
ek olarak daha uzun bir stajı tamamlaması konusunda teşvik edin. Çalışmalar, stajların ve fiili 
uygulamaların bir meslek seçimi için özellikle faydalı olduğunu gösteriyor.

Sayın Veliler!
Girls’Day - Kız Çocukları Gelecek Günü genellikle her yılın Nisan ayının dördüncü perşembe günü 
düzenlenmekte. Bu gün, 5. sınıf üstü kız öğrencilere, kızların nadiren dikkate aldıkları meslek 
alanlarını ve öğrenim dallarını tanıma fırsatı sunmakta. Şirketler, işletmeler, üniversiteler, araştırma 
merkezleri ve diğer birçok kurum kapılarını açmakta ve el sanatları, teknoloji, doğa bilimleri ve bilgi 
teknolojisi alanları gibi geniş bir yelpaze hakkında bilgi vermekteler.

Kızlar pratik olarak yeteneklerini test edebilir, önemli bağlantılar kurabilir ve el sanatları ve teknik 
meslek dallarındaki kadınlarla tanışabilirler. Daha fazla bilgi için www.girls-day.de adresindeki  
Okullar + Veliler bölümüne bakınız.
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*  Asıl Girls’Day günü Paskalya bayramına denk gelirse, Kız Çocukları Gelecek Günü ertelenir.  
2019 ve 2020‘de düzenlenecek günleri www.girls-day.de adresinden bulabilirsiniz.

„Girls’Day, kız çocukları 
için mükemmel bir fırsat!“ 
Paula, 14

Girls’Day‘de ziyaret 
ettikleri şirkette  
staj veya mesleki  

eğitim almak isteyen 
kızların oranı.
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Girls’Day‘de  
ilgilerini çeken 

mesleklerle tanışan 
kızların oranı.
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Erkek çocuklar için Boys’Day düzenlenmekte
Girls’Day‘e paralel olarak Boys’Day, özellikle erkek çocuklar için meslek ve yaşam planlama programları 
sunmaktadır. Daha fazla bilgiye www.boys-day.de adresinden ulaşabilirsiniz.
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Girls’Day‘i „çok iyi“  

ve „iyi“ olarak 
değerlendiren  
kızların oran

Bilgiler
Ülke çapında koordinasyon merkezleri Girls’Day – Kız Çocukları Gelecek Günü  
Tel. 0521.106-73 57 | info@girls-day.de | www.girls-day.de



Derslerden muafiyet
başvurusu* 
  
* Ebeveynler tarafından doldurulmalı. Başvuru formu okulda kalacaktır. 

Gönderen:

Ebeveynin adı ve soyadı

Cadde/Sokak | bina No

Şehir

Telefon numarası [gündüz ulaşılabilir olmalı]

Ders muafiyeti başvurusu yapılacak öğrenci

Sayın ilgililer,
Kızımın Girls’Day - Kız Çocukları Gelecek Günü etkinliğine katılmak istediği tarih:  
Girls’Day kızımı meslek ve yaşam planlaması konusunda destekliyor. Bu nedenle, kızımı okul derslerinden  
muaf tutmanızı veya o gün Girls’Day okul etkinliğine katılımını sağlamanızı rica ediyorum.

Kızınızın adını ve soyadını yazın   [Vor- und Zuname der Tochter]

Tarihi yazın  [Datum]

Kızım aşağıdaki Girls’Day etkinliğine katılacak:

Kurum | Kuruluş | Şirket

İlgili kişi Telefon numarası 

Tarih | Velinin imzası

SponSor

Bilgiler 
Girls’Day - Kız Çocukları Gelecek Günü ile ilgili bilgileri ülke çapında koordinasyon merkezlerinden  
www.girls-day.de veya info@girls-day.de e-posta adresinden alabilirsiniz.

Alıcı:  

Okul adı  

Sınıf öğretmeni Sınıf

Cadde | bina No.

Şehir

  

[Name der Schule] 

[Klassenlehrer/-in] [Klasse]

[Straße | Hausnummer]

[Ort]

[Vor- und Zuname Erziehungsberechtigte/-r]

[Straße | Hausnummer]

[Wohnort]

[Telefonnummer (tagsüber erreichbar)]

,

 

[Unternehmen | Organisation]

[Ansprechperson] [Telefon]

[Datum | Unterschrift der erziehungsberechtigten Person]
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