Kommunales
Integrationszentrum
Kreis Wesel

شریک تان در منطقه شما

لست شرایط الزم
:لطفا ً مدارک ذیل را باخود بیاوری

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

مدارک شناخت
گواهینامه ثبت احوال
مدارک تحصیلی

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

گواهینامه سرپرستی
!لطفا ً وقت بگیرید
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اگرممکن باشد شخص اعتماد تان را با خود بیاورید کی به زبان آلمانی
.بلد باشد
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Kreis Wesel مدرسه در
مشاوره ثبت نام کردن کودکان و جوانان
مهاجر جدید
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GPS-Code: 51° 39‘ 53.9‘‘ N 6° 36‘ 30.2“ E
:وسیله نقلیه عمومی
Wesel Bahnhof  تا421  و420 قطار
Wesel Bahnhof  از86  و64 ،63 اتوبوسهای
."Arbeitsamt" تا ایستگاه
:ساعات مالفات
12:00  تا9:00 از ساعت
16:00  تا14:00 از ساعت

دوشنبه و سه شبنه

		
پنجشنبه
همچنان در وقت تعیین شده
:ساعات مالفات در ایام تعطیل
.فقط به وقت تعیین شده

Farsi

Piktogramme: © Stadt Köln

جریان گفتگو مشاوره
لطفا ً تلفن کنید و برای مشاوره وقت بگیرید:

والدین عزیز ،سرپرستان عزیز ،کودکان و جوانان عزیز
در  Nordrhein-Westfalenهمه کودکان و جوانان از سن  6تا
 18سال به مدرسه میروند چون این حق و وظیفه آنان است.

جریان کار تا ثبت نام در مدرسه
مرکزهمپیوستگی محلی فرزندان شما را برای معاینات مستعد بودن
تحصیل به اداره بهداری معرفی میکند:

02 81 / 2 07-42 42

مرکزهمپیوستگی محلی حوزه ویزل به کودکان و جوانان که تازه
مهاجرت به آلمان کرده اند و به والدین شان و اشخاص عهده دار
سرپرستی اطالعاتی شخصی و مشاوره در مورد مدرسه تعارف
میکند.

لطفا ً همرای فرزندان تان به گفتگو مشاوره بیایید و همه مدارک الزم
را به خود بیاورید (لست شرایط الزم را نګاه کنید):

اداره بهداری با شما تماس میگیرد و شمارا وقت مالقات میدهد:

آموزگاران باتجربه با لزوم و بطور انفرادی در موارد ذیل مشاوره
ارائه میدهند:
• نظام مدرسه و آموزس در Nordrhein-Westfalen

اگرممکن باشد لطفا ً شخص قابل اعتماد تان را که به زبان آلمانی بلد
باشد با خود بیاورید:

• مدارس و آموزشگاه ها در Kreis Wesel
• شرح حال آموزش و برنامه ریزی دوره ای تحصیل

مرکزهمپیوستگی محلی برای فرزندان شما در مدرسه جا پیدا
میکند:

• پیشسنهاد نوع مدرسه مناسب
• تحقیق مستعد بودن تحصیل کردن
• تشویق فراگیری زبان های دیگری و تدریس زبان مادری
• تائید و قبول کردن مدارک تحصیلی

مرکزهمپیوستگی محلی شما را مطلع میسارد که در کدام مدرسه
شما میتوانید فرزندان تان ثبت نام کنید.

• ارسال کردن به مراکز مشاوره دیگری
• سایت های تدریس زبان آلمانی
• بسته های آموزش و سهیم بودن آنان (به عنوان مثال کمک
اضافی برای فراګرفتن زبان آلمانی)
• همپیوستگی اجتماعی توسط پیشنهادهای فرهنگی و فعالیت
های ورزشی
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وقت خوش و موفق باشید در مدرسه!

