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Değerli Evebeynler!

Girl‘s Day (Kızlar Günü) kızlar için geliştirilmiş uluslararası bir faaliyet günüdür. Amacıda kızların belkide fazla bilin-
cinde olmayan teknik, bilim ve zanaat alanlarındaki meslekleri ve  fırsatları tanıtmak.

Girl‘s Day (Kızlar Günü) - 27. 04. 2017: 
3. ve 4. sınıf Orta Okul, AHS (Lise) ve NMS (Yeni Orta Okul) kız öğrencileri
Kızlar bu gününü teknik, bilim veya zanaat alanında faaliyet gösteren bir şirkette geçirecekler.

Girl‘s Day için evebeynleri destekleyici bağzı ipuçları
• Kızınızın Girl‘s Day program akışına ve kontrol listesine www.girlsday-ooe.at > Mädchen hier entlang > Do-

kumente zum Herunterladen adresinden ulaşabilirsiniz. Bu evakları kızınız ile birlikte gözden geçirmenizi rica 
ediyoruz.

• Kızınızın okulunun katılıp katılmacayacağını öğrenin. Sadece okulu katılan kızlar sigorta kapsamına giriyorlar, 
aksi taktirde çocuğunuz katılamaz.

• O gün doğru şirketi bulması için kızınıza destek olun. Ocak ayının sonlarından itibaren www.girlsday-ooe.at 
adresinden, sizin bölgenizden katılan şirketleri bulabilirsiniz. Kızınız başvuru (=onay) formuna 3 adet şirket 
bildirmeli. 

• En geç 7 mart 2017 tarihine kadar kızınız imzalanmış başvuru (=onay) formunu okuldaki sorumlu kişiye vermeli. 
İmzanız ile evebeyn olarak kızınızın Girl‘s Day ve Girl‘s Study Day‘e katılmasını onaylıyorsunuz. Eğer başvuru for-
mu 8 mart 2017 tarihine kadar Girl‘s Day proje bürosuna ulaşmaz ise, kızınız otomatik seçim sistemi tarafindan 
değerlendirilmeyecektir.

• Girl‘s Day yerleri, otomatik seçim sistemi tarafından, 9 mart 2017 başlarından itibaren seçilecektir. Aynı okuldan 
iki kızın aynı şirkete seçilme ihtimali epey düşük. Bundan dolayı kızınız en yakın arkadaşının etkisi altında kalma-
dan bağımsız bir şekilde seçimini yapmalıdır. 

• Yoğun başvululardan dolayı kızınız Girl‘s Day yerini, otomatik seçim sistemi vasıtası ile, bulamadıysa 10 mart 
2017 den itibaren kızınıza tekrar yer bakabilirsiniz. Bu durumda erken gelen yeri kapar mantığı uygulanacaktır.

• Şirket bilgileri ve şirket kaydı belgeleri kızınız tarafından atölyeye veya şirkete getirilmeli.

• Girl‘s Day şirketi keniniz gitmelisiniz. Vaktinde ulaşmaya gayret gösterin veya bir carpool (toplu ulaşım yolu) 
organize edin.

• Eğer kızınız herhangi bir nedenden veya hastalıktan dolayı katılamıyacaksa, lütfen ilk fırsatta okuldaki sorum-
lu kişiye, Girl‘s Day proje bürosuna ve şirkete haber verin.

Girl‘s Day i destekler ve katılırsanız çok mutlu oluruz!


