Almanya'daki Goethe-Institut'ta çocuk ve gençlik kursları
Yolculuğa hazırlık için kontrol listesi

Önemli evraklar
Geçerli pasaport
Vize
Uçak bileti (e-bilet)
Uluslararası aşı kimliği belgesinin sureti
Sağlık için önemli hatırlatmalar
Çocuğunuzun düzenli olarak kullandığı tüm ilaçlar, şunlarla birlikte:
Prospektüsü de içeren orijinal ambalaj, Almanca veya İngilizce
Kullanıma ilişkin doktor talimatları

Çocuğum hangi giysileri yanına almalı?
İç çamaşırları
Çoraplar
Tişörtler (kısa ve uzun kollu)
3 kot pantolon
3 şort veya etek
1 ceket
2 pijama/gecelik
1 spor giysisi
Almanya'da yaz aylarında hava soğuk ve yağmurlu olabileceğinden,
lütfen birkaç farklı giysi getirin,
... soğuk veya yağmurlu günler için:
Yağmurdan koruyan giysiler (yağmurluk/şemsiye, sağlam ayakkabı ve
çabuk kuruyan pantolon, örneğin hafif eşofman altı)
En az 2 sıcak tutacak kazak veya sweatshirt
Atkı/kaşkol
... sıcak günler için:
Şapka
Güneş kremi
Güneş gözlüğü
Kolsuz tişört/üst
Mayo/deniz şortu
Ayakkabı seçimi önemlidir. Hava durumu çok değişken olabileceğinden
aşağıdakileri yanınıza almanızı öneririz:

Notlar

Sandalet
Kirlenmeye ve ıslanmaya dayanıklı 1 çift sağlam ayakkabı
1 çift yarım ayakkabı
Ev terliği
Açık renk tabanlı spor salonu ayakkabısı
Mümkünse lastik bot (özellikle çocuk kursu için önemlidir)
Mümkünse deniz terliği
Banyo/tuvalet malzemeleri (sabun, diş fırçası, diş macunu, krem, duş jeli,
şampuan vb.)
Çocuğunuz yüzmeye gidecekse 2 plaj havlusu
(Yatılı okullarda yıkanmak için havlular mevcuttur)
Dersler için 1 defter veya bloknot
Kalemler
Sözlük
Vesikalık resim
Kirli çamaşır torbası
Bavulunuzda biraz daha yer var mı? Şunları da getirirseniz çok
seviniriz:
Çocuğunuzun tercih ettiği spor türü için spor eşyaları ve donanımları
Adres defteri
Kamera
Çalar saat
El feneri
CD veya MP3 çalar
Ailesinin ve arkadaşlarının fotoğrafları
Oyuncak hayvan
Lütfen unutmayınız: Giysilerin ve değerli eşyaların üzerine
çocuğunuzun adını yazınız
Bir ipucu daha: Çocuğunuza, birlikte getirdiği her şeyi içeren bir kontrol
listesi verin - böylece eve dönerken hiçbir şeyini unutmaz.
Başka sorularınız varsa size yardımcı olmaktan memnun oluruz.
Size ve çocuğunuza Almanya'daki kurs için hazırlanırken ve bavulları
toplarken iyi eğlenceler dileriz!
Gençlik kursu ekibiniz

