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İlan 2015: “Kuzey Ren-Vestfalya Güçlü Veliler Güçlü Çocuklar”
Kuzey Ren-Vestfalya Türk Toplumu (TB-NRW), ilk defa 2015’te verilecek olan bir liyakat
ödülüyle, Rus Dilli Veli Dernekleri Federal Birliği (BVRE) ve Yurtdışındaki İtalyanlar Komitesi
(Com.it.es) ile birlikte göçmen kökenli ailelerde eğitim başarı desteğini taltif edecek. Bu
ödülün merkezinde, zor şartlarına rağmen başarılı bir eğitim sürecinde çocuklarını
desteklemiş olan göçmen kökenli aileler yer almaktadır.
Almanya Türk Toplumu’nun (TGD) Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaletindeki Çatı Kuruluşu olan
TB- NRW, ilk defa bu yıl, BVRE ve Com.it.es ile birlikte, her biri 1.000 Euro değerinde 10 ödül
verecektir. “Güçlü Veli Sertifikasını” kazananlara, Düsseldorf Belediye binası adresinde
30.10.2015’te düzenlenecek bir kutlama merasimi çerçevesinde ödülleri takdim edilecektir.
Kamu yararına hizmet veren göçmen dernek ve kuruluşları, ağır mali ve sosyal şartlarına
rağmen ve kendileri yüksekokul mezunu olmaksızın çocuklarına başarılı bir meslek eğitimi ya
da yükseköğrenim imkânı veren göçmen kökenli velilerin bu özverisini desteklemektedir. Bu
ödül için bütün göçmen dernek ve kuruluşları başvurabilir. Bu ödülün amacı, bu ailelerin
benzer şartlar altında yaşayan göçmen kökenli ailelere örnek teşkil etmeleridir. Aileler
aracılığıyla sağlanan desteğin türü kısa tanıtım filmleriyle belgelenecektir. Böylece çocukların
daha sonraki başarısına katkı sağlayan destekleme tedbirlerini ve stratejilerini somut olarak
gösterme imkânı olacaktır. Almanya’da son yıllardaki cinsiyet fırsat eşitliği konusundaki
iyileştirmelere rağmen muhtelif araştırmalar, sosyal ve etnik kökenin hâlâ gençlerin ve
çocukların eğitim başarısını etkilediğini ortaya koymaktadır. Fakat aileleri orta halli
olmalarına rağmen bir meslek eğitimini veya yükseköğrenimini başarıyla tamamlayan
göçmen kökenli gençlerin oluşturduğu istisnalar da vardır.
Özellikle kendileri yüksekokul mezunu olmadığı halde çocukları meslek eğitimini ya da
yükseköğrenimini başarıyla tamamlamış aileler ödüllendirilmeli ve taltif edilmelidir. Göçmen
kuruluşlarından, KRV Eyalet Uyum Meclisi’nden, aynı şekilde Düseldorf Heinrich-Heine
Üniversitesi’nden Eğitim Araştırmacısı Prof. Dr. Heiner Barz’dan oluşan bir jüri, ödülleri hangi
ailelerin alacağına karar verecektir. Bu ödül, gönüllü kuruluşlar tarafından finanse edilecektir.
Başvurular mail yoluyla power-eltern@gmx.de adresinden yapılabilir veya posta yoluyla
Göçmen Kuruluşlarına, KRV Eyalet Uyum Meclisine gönderilebilir.
Son Başvuru Tarihi: 30.06.2015.
Jüride yer alanların akrabaları başvuruda bulunamazlar!
Schirmherrschaft: Oberbürgermeister Düsseldorf Thomas Geisel
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Gizli Başvuru Süreci:
Başvurunuz üzerinde işlem yapabilmemiz için tabiatıyla gizli kullanılacak olan bazı
bilgilerinize ihtiyacımız vardır. Başvurular çocuklar tarafından da doldurabilir.
Lütfen aşağıdaki bütün alanları doldurunuz:
1. Aşağıdaki göçmen gruplarından en az birine ait misiniz?
(Lütfen doğru olanı işaretleyiniz.)
o İtalyan
Evet 
o Rus
Evet 
o Türk
Evet 
 Diğer ------------------Cinsiyetiniz: Kadın 

Hayır 
Hayır 
Hayır 

Erkek 

2. Siz ve eğer varsa partneriniz Almanya’da veya geldiğiniz ülkede yükseköğrenim
görmediniz, ancak en az bir çocuk yükseköğrenimini ya da eşdeğer bir meslek eğitimini (buna
ustalık diploması da dâhil) Almanya’da tamamladı:
Evet 

Hayır 

3. Ne zaman doğdunuz?
4. Hangi yıl Almanya’ya geldiniz?
5. Geldiğiniz ülke hangisidir?
6. En yüksek mezuniyetiniz nedir?
7. Kaç çocuğunuz var?
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8. Çocuklarınızın şimdiki eğitim durumu nedir? Lütfen bütün çocukların cinsiyetini (K= Kadın,
E= Erkek) ve yaşını listeleyiniz:
1. Çocuk, Kadın 

Erkek , Yaş: ---- (En yüksek mezuniyet: --------------

2. Çocuk, Kadın 

Erkek , Yaş: ---- (En yüksek mezuniyet: --------------

3. Çocuk, Kadın 

Erkek , Yaş: ---- (En yüksek mezuniyet: --------------

4. Çocuk, Kadın 

Erkek , Yaş: ---- (En yüksek mezuniyet: --------------

Diğer çocuklar:
9. Lütfen bu ödülü neden hak ettiğinizin gerekçelerini yazınız. Çocuklarınızın eğitim başarısı
için hangi katkıyı sağladınız? Bunun için en fazla bir A 4 kağıdı kullanabilirsiniz.

10. Lütfen buraya sizinle Almanca irtibat kurabileceğimiz cep telefonu numaranızı yazınız.
Cep telefon numarası: ------------------------------------------------------Bu başvurumla, bana ait verilerin bilimsel analizler ve yayınlar için anonim olarak
kullanılabileceğini kabul ediyorum.
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