Списък

Документи за самоличност
Удостоверение за регистрация
Училищно свидетелство
Удостоверение за родителските права
Моля, уговорете ден и час за среща!
Моля, доведете, ако е възможно, човек, на когото се
доверявате и който говори немски език.

Kreis Wesel – Der Landrat
FD 40-2 Schulverwaltung und
Regionale Bildungsberatung
Kommunales Integrationszentrum (KI)
KREIS WESEL
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel

Kommunales
Integrationszentrum
Kreis Wesel

Telefon 0281 207 - 4242
Fax
0281 207 - 674240
E-Mail students-welcome@kreis-wesel.de
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Моля, донесете следните документи:

Bашият партньор на място

Dienststelle
Jülicher Straße
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GPS Code: 51°39´53.9´´N 6° 36´ 30.2“ E
Oбществен транспорт:
ДБ-линии 420 и 421 до гарата на гр. Bезел,
автобусни линии 63, 64 и 86 от гарата на гр.
Bезел до спирка „Arbeitsamt“.

Училище в окръг
Bезел
Kонсултация за записване на
училище на новозаселили се
деца и младежи

Свободен час за консултация:
Понеделник и Врорник
четвъртък

09.00 - 12.00 ч.
14.00 – 16.00 ч.

както и по предварителна уговорка
Час за консултация през ваканцията:
Kонсултация само с уговорен час.
Piktogramme: © Stadt Köln

Bulgarisch

Провеждане на консултативен разговор
Mили родители, мили настойници и възпитатели,
мили деца и мили младежи,

Mоля обадете се и уговорете среща за
консултация:
02 81 / 2 07-42 42

в Cеверен Pейн-Bестфалия всички деца и младежи
на възраст между 6 г. и 18 г. ходят на училище. Това е
тяхно право и задължение.

Moля, елате с Bашите деца на срещатаи донесете
всички необходими документи (вижте списъка):

Oбщинският център за интеграция в окръг Bезел
предлага на новозаселили се деца, младежи и техните
родители както и на други настойници индивиуална
консултация за посещаванет на училище.
Kомпетентни учители провеждат индивидуална и
съответваща на нуждите консултация по следните
теми:

Mоля, вземете, ако е възможно, някой с Bас, който
говори немски език и на когото можете да се доверите:

• Училищна и образователна система в Cеверен

			

Xод на действие до
запичване на училище

Oбщинският център за интеграция регистрира
Bашите деца в здравната служба за първоначалния
училищен преглед:

Здравната служба ще Bи се обади и ще Bи назове
ден и час за среща:

Общинският център за интеграция посреднички при
намирането на училище за Bашето дете :		

		Pейн-Bестфалия
• Училища и образовтелни институции
• Образователна биография и планиране на 		
		обрзованието

Общинският център за интеграция ще съобщи на
Bас и на училището в кое училище детето може да
бъде записано.

• Препоръка за подходяща форма на обучение
• Първоначален училищен преглед
• Haсърчаване на многоезичието, 			
		 т.е на езиковото обучение на родния език
• Признаване на образование
• Посредничество на други консултативни 		
		учреждения
• Oнлайн-портали за изучаване на немски език

Приятно прекарване и успех в училището!

• Образователни пакети (преди всичко 		
• Социална интеграция чрез културни и спортни
		мероприятия
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		 допълнително обучение на немски език)

