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Regelung der Unterrichtsversäumnisse in Absprache mit dem  
zuständigen Pflichtschulinspektor:  
 
TÜRKISCH 
 
Sorumlu bölge okul müfettişi ile görüşüldükten sonra ders devamsιzlιǧι  hususunda aşaǧıda belirtilen düzenleme kararları 
alındı: 
 

1. Önceden derse katılamayacaǧı biliniyorsa zamanında sınıföğretmenine yazılı olarak mazereti bildirilmeli.  
2. Sınıföğretmeni sadece bir günlük derse girmeme izni verebilir.  
3. Okul müdürü bir hafta boyunca derse girmeme izni verebilir.  
4. Daha uzun süreli derse katılamama durumunda yetkili bölge okul müfettişine yazılı olarak başvuruda bulunulması 

gerekiyor.  
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5. Belirli şartlar konularakda (ek ödev, okulda ders birimlerini telafi etmek vs.)  olası derse girmeme izni verilebilinir.  
6. Ani derse katιlamama durumu aynι gün içersinde en geç saat 10.00 a kadar okul müdürlüǧüne (telefonla 05574 

72237 10) bildirilmesi gerekiyor. Mesajınızı telesekretere de bιrakabilirsiniz.  
7. İkinci gün içersinde yine bilgi verilmezse, velilere okul tarafından iyadeli taahhütlü uyarı mektubu gönderiliyor. 
8. Eǧer bunun üzerinede bilgi verilmezse ve aradan 5 mazeretsiz gün geçdikten sonra eyalet okul müfettişine bildiri 

gidiyor.  
9. Buda Bregenz ilçesinin idari makamının (BH Bregenz) şikayet departmanιna şikayetde bulunulmasına yol açar ve 

okul merciileri 50 Euro tutarında para cezası talebinde bulunur. Okula gitme zorunluluğu yasasına göre tekrarlama 
durumunda  para cezasınιn miktarı en fazla 220 Euro ya çıkar. 

10. Öǧrenci okula geldikten sonra en geç ikinci gün içersinde velisinin yazılı mazeretini veya doktor raporunu 
göstermesi gerekiyor. 

11. Eǧer yazιlι mazeret zamanιnda gösterilmezse, okul müdürlüǧü eyalet okul merciine bilgi verir. Buda aynι şekilde 
şikayet ile sonuçlanιr. 

12. Eyalet okul kurulu şikayetde bulunduǧunu hem okula hemde Bregenz ilçesinin idari makamιnιn (BH Bregenz) 
gençlik refahı (Jugendwohlfahrt) departmanιna bildirir. 

13. Politeknik okuluna (Polytechnische Schule) giden öǧrenciler 14 yaşından büyük (mündige Minderjährige) 
olduklarından dolayı, kaideye göre öǧrencinin kendisine yönelik şikayetde buluna bilinir. Veliler § 24. (1) okula 
gitme zorunluluğu yasasına göre, zorunlu eǧitim süresinin bitimine kadar, çocuklarının özelikle düzenli olarak okula 
gitmelerinden sorumlulardır. Eǧer yükümlü oldukarı sorumluluǧu yerine getirmezseler şikayet edilme durumu ile 
karşılaşabilirler. 

14. Uzun süren veya düzenli bir şekilde tekrarlanan okul devamsızlıkları halinde, sιnιföǧretmeni okul müdürü ile 
görüşerek doktor raporu  

15. İspat edilen okul devamsιzlιklarι derhal eyalet okul merciine bildirilir. talebinde bulunabilir. 
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