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Türkçe ders kayıt formu

* Geçersiz cevapları çizin
Bilgileriniz

İsim: Soyisim:

Telefon numarası: E-mailadresi:

HDV Ede Ulu Camiide üyemisiniz?:*
 Evet, üyeyim
 Hayır, (daha) üye değilim

Tercih ettiğiniz ders günü nedir?:
 Tercih yok
 Çarşamba
 Pazar

Eşinizin bilgileri

İsim: Soyisim:

Telefon numarası: E-mailadresi:

Çocuğunuzun bilgileri

İsim: Soyisim:

Doğum tarihi: Okul ve sınıf:

Çocuğunuzun dil seviyesi
Hollandaca:*
 Hiç
 Başlangıç
 Orta seviye
 Yüksek seviye

Türkçe:*
 Hiç
 Başlangıç
 Orta seviye
 Yüksek seviye

Arapça:*
 Hiç
 Başlangıç
 Orta seviye
 Yüksek seviye

İngilizce:*
 Hiç
 Başlangıç
 Orta seviye
 Yüksek seviye

İletmek istediğiniz ek bilgiler:
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Koşullar

1. Türkçe eğitimi ders kayıtları tamamen doldurulmuş kayıt formunu bize iletmeniz ile gerçekleşir.
2. Derslerde Türkçe dil eğitimi verilmektedir. Dersler 1 Eylül - 30 Haziran tarihleri arasındadır ve en
az 35 derstir.
3. Dersler sertifikalı öğretmenler tarafından verilmektedir.
4. Öğrencilerin camide ve dersliklerde bulundukları süre içerisinde vermiş oldugu her türlü zarardan
çocuklar ve velileri sorumludur.
5. Katılım tamamen kendi sorumluluğunuzdadır. Kişiye veya mala zarar (veya kayıp) kendi
sorumluluğunuzdadır.
6. HDV Ede Ulu Camii, çocuğumun resimlerini web sitesine ve sosyal medya kanallarına
yerleştirmek için kullanabilir. Bunun amacı ziyaretçileri HDV Ede Ulu Camii veya HDV Ede Ulu
Camii'nin katıldığı faaliyetler hakkında bilgilendirmektir.
7. Velilerin eğitim yılı içerisinde düzenlenen veli toplantılarına mutlaka katılmaları gerekmektedir.
8. Öğrencinin derse hem ders başlarken hem teneffüsten sonra zamanında gelmesi gerekir.
9. Çocuğunuzun derse katılmaması durumunda, vaktinde bildirilmesi gerekmektedir. Üç haftadan
fazla haber alınmadığı takdirde, kayıtları iptal edilecektir. İptal edilmiş sayılan kayıtlara ilişkin
herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
10. Her öğrencinin eğitimin gereği olan disiplin kurallarına uyması, eğitimcilere ve arkadaşlarına
saygılı olması gerekmektedir. Olmadığı takdirde ve gerekli uyarıları dikkate almadığı takdirde
öğrencinin derslerden men edileceğinin bilinmesi gerekir.
11. Derse sadece ders kitapları ve not alacağı ders materyalleri getirilecektir. Telefon, elektronik
diğer aygıtlar ve oyuncak gibi eşyalar derse getirilmeyecek. Eğer özel şartlardan dolayı getirmesi
gerekiyorsa ders esnasında bunlarla meşgul olmayacak. Eğer öğrenci ders esnasında bu aygıtlarla
meşgul oluyorsa, eğitici ders sonuna kadar bunları öğrencinin elinden alma hakkına sahiptir. Bu
aygıtların herhangi bir kayıp durumunda eğiticiler ve HDV Ede Ulu Camii sorumlu değildir.
12. Veli çocuğunu eğiticisine teslim edip ders bitiminde çocuğunu eğiticisinden zamanında alması
zorunludur. Veli çocuğunu almaya geҫ kaldığı takdirde mutlaka eğiticisini haberdar etmelidir. Aksi
halde ҫocuğun sorumluluğu eğiticiye veya yönetime ait degildir.
13. Sınıf düzenlemelerimizde öğrencilerimizin daha verimli ders alabilmeleri iҫin değişiklik
yapılabilir.
14. Öğrencilerin teneffüslerde/ders zamanında haber vermeden cami avlusunun dışına çıkması
yasaktır.
15. Tercih edilen günlere herzaman uyum sağlamaya çalışıyoruz ancak her zaman uymamız mümkün
değil.
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Bu belgeyi imzalayarak, yukarıda okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim.

İmza atanın ismi:

Tarih:

İmza


