
Kommunales  
Integrationszentrum
Kreis Wesel

Listë kontrolli Partneri Juaj lokal

Qarku Wesel – Administratori i qarkut
FD 49  Integrimi komunal
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel

Telefon 0281 207 - 4242
Fax 0281 207 - 674240
E-Mail students-welcome@kreis-wesel.de

Ju lutemi sillni dokumentet e mëposhtme:

  Dokumentet personale  

  Çertifikatë vendbanimi

  Dëftesat e shkollës

  Çertifikatat e kujdestarisë
   
Ju lutemi caktoni një takim.

Nëse është e mundur, ju lutemi sillni me vete dikë të 
besueshëm për Ju dhe që flet gjermanisht.

Orari i konsultave:
Konsultimi vetëm pas caktimit të takimit

KODI GPS: 51° 39′ 53.9″ N 6° 36′ 30.2″ E
 
Transporti publik:  
Trenat në linjat RE 5, RE 19, RE 19a dhe RE 49 për në 
stacionin e trenit Wesel  
Linjat e autobusëve 63, 64 dhe 84 nga stacioni i 
trenit Wesel deri në stacionin "Kreishaus".

Shkolla në qarkun 
Wesel
Këshilla rreth shkollës për 
fëmijët e sapoemigruar dhe
Adoleshentët
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Fëmijët tuaj do të lajmërohen në departamentin 
e shëndetësisë për një kontroll shëndetësor të 
hyrjes në shkollë:

  

Departamenti i shëndetësisë do t'ju kontaktojë 
dhe do t'ju caktoj një takim:
  

Qendra komunale e integrimit i cakton fëmijët tuaj 
në një shkollë:    

Qendra komunale për integrim do t'ju informojë 
Ju dhe shkollën në të cilën mund të regjistroni 
fëmijët Tuaj.

Ju urojmë argëtim dhe shumë suksese në shkollë!

Procesi i konsultimit Procesi deri në regjistrim

Të nderuar prindër, të dashur kujdestarë dhe 
kujdestarë ligjorë, të dashur fëmijë dhe të rinj,

në Nordrhein-Westfalen të gjithë fëmijët dhe të rinjtë 
nga mosha 6 deri në 18 vjeç shkojnë në shkollë. Kjo 
është e drejta dhe obligimi i tyre.

Qendra komunale e integrimit në qarkun Wesel u ofron 
fëmijëve të sapoemigruar, të rinjve dhe prindërve 
të tyre, si dhe personave të tjerë me kujdestari dhe 
kujdestarë ligjorë, informacione personale dhe 
seanca këshillimi për ndjekjen e shkollës.

Mësuesit me përvojë ofrojnë këshilla individuale dhe 
të bazuara në nevoja për temat e mëposhtme:

•  Sistemi shkollor dhe arsimor në Nordrhein-
Westfalen

•  Shkollat dhe institucionet arsimore në qarkun 
Wesel

•  Biografia edukative dhe planifikimi i karrierës 
shkollore

•  Rekomandim për një lloj shkolle të përshtatshme
•  Kontrolli shëndetësor i hyrjes në shkollë
•  Procesi i regjistrimit
•  Promovimi i shumëgjuhësisë, gjegjësisht mësimit 

të gjuhës amtare
•  Njohja e kualifikimeve arsimore
•  Referimi në qendra të tjera këshillimi
•  Portale online për mësimin e gjermanishtes
•  Paketa e edukimit dhe pjesëmarrjes (përfshirë 

mbështetje shtesë për gjuhën gjermane)
•  Integrimi social përmes aktiviteteve kulturore dhe 

sportive
•  Ndërrimi i shkollës brenda tre viteve të para të 

frekuentimit të shkollës në Gjermani
•  Kalimi në klasa të rregullta
•  Sfidat dhe pyetjet në jetën e përditshme të shkollës

Ju lutemi telefononi dhe caktoni një takim për një 
konsultë:  

Ju lutemi ejani në një seancë këshillimi me fëmijët tuaj 
dhe sillni me vete të gjitha dokumentet e nevojshme 
(shih listën kontrolluese):

Nëse është e mundur, ju lutemi sillni me vete dikë që 
flet gjermanisht dhe që është i besueshëm për Ju:

0281 / 207 4242
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