
From: hsk1974@gmail.com [mailto:hsk1974@gmail.com]  

Sent: Saturday, August 30, 2014 11:46 PM 

To: kerman@bilkent.edu.tr; alitoker@bilkent.edu.tr ; nazana@bilkent.edu.tr 
Subject: İlayda'da dan haberler 

 

Merhaba, 

 

Bildiğiniz üzere, iki yıllığına master yapmak üzere ABD'ye taşındık. Taşınma evresinde ve 

daha sonra ihtiyacımız olan belgelerin tedariki konusunda yardımlarınızdan dolayı 

teşekkürler.  

 

İlayda ve Lara'nın burada kaldıkları dönemde iyi birer eğitim almaları için buraya gelmeden 

önce bir takım araştırmalar yapmış ve geldiğimizde ona göre yerleşim sağlayarak kızlarımı 

bölgenin en iyi devlet okullarına kaydettirdik. 

 

İlayda ve Lara aldıkları eğitim sayesinde beklediğimden daha kısa bir sürede okullarına uyum 

sağladılar. Yapılan dil sınavları sonucunda İlayda'nın ilave bir dil eğitim desteğine ihtiyacı 

olmadan normal bir öğrenci olarak derslerine başlaması ve istediği seçmeli derslerin verilmesi 

bizim açımızdan sevindirici bir gelişme oldu.  

 

İlayda'nın katıldığı ilk Language Art dersinden sonra aldığımız mesajı sizinle paylaşmak ve 

bu vesile ile emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim. 

 

Hüseyin Servet Korkmaz 

 

 

 

İleti başlangıcı: 

Kimden: Brittany Sobolewski <bsobolewski@chccs.k12.nc.us> 

Tarih: 26 Ağustos 2014 15:23:38 GMT-4 

Kime: hsk1974@gmail.com 

Konu: I. Korkmaz 

Mr. and Mrs. Korkmaz, 

 

My name is Brittany Sobolewski and I am the teacher in Ilayda's Language Arts class this 

year. I just wanted to take the time to express how impressed I was with your daughter today. 

 

In class this morning Ilayda volunteered to share her writing with the whole class. I am very 

proud of this choice and think it shows commendable bravery. Many students at this age 

would not be willing to share their writing even in their native language and I know that 

English is Ilayda's second language.  

 

I am excited to see her demonstrate such courage so early on in the year and know that this 

willingness will allow us to help her grow tremendously as a learner. I look forward to 

experiencing this year with her. 

 

Thank you for your time, 

 

Brittany Sobolewski  
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