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لطفا مدارک زیر را با خود بیاورید:

مدارک شخصی    

گواهی نام نویسی   

گواهینامه های مدرسه   

گواهینامه های مربوط به مراقبت از افراد   
   

لطفا یک وقت مالقات هماهنگ کنید.

لطفا در صورت امکان، یک فرد مورد اعتماد با خود بیاورید 
که آلمانی صحبت کند.

ساعات مشاوره:
مشاوره فقط پس از نوبت دهی انجام می  شود

 51° 39′ 53.9″ N 6° 36′ 30.2″ E :کد جی  پی  اس
 

 وسایل نقلیه عمومی: 
قطارهای خطوط RE 19a ، RE 19 ، RE 5 و RE 49 تا 

 Wesel ایستگاه راه آهن 
خطوط اتوبوسرانی 63  ، 64  و 84  از ایستگاه راه آهن Wesel تا 

."Kreishaus" ایستگاه

Wesel مدرسه در بخش
مشاوره مدرسه برای 

کودکان و نوجوانان تازه
مهاجرت کرده
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نام   اداره بهداشت جهت معاینه ورود به مدرسه  فرزندان شما در 
نویسی می  شوند:

  

به شما اطالع می دهد و وقتی را برای شما اعالم  بهداشت  اداره 
می کند:

  

معرفی  مدرسه  یک  به  را  شما  فرزند  محلی،  مرکزادغام 
می کند:   

مرکزادغام محلی به شما و مدرسه اطالع می دهد که شما فرزندتان 
را در کدام مدرسه می توانید نام نویسی کنید.

با آرزوی لذت و موفقیت فراوان در مدرسه!

روند تا زمان نام  نویسی در مدرسهروند جلسه مشاوره

والدین گرامی، افراد دارای حق حضانت و سرپرستان قانونی گرامی، 
کودکان و نوجوانان عزیز،

در نردراین-وستفالن، همه کودکان و نوجوانان در سنین 6 تا 18 سال 
به مدرسه می  روند. این حق و وظیفه آنها است.

و  کودکان  برای   Wesel بخش  ای  منطقه   جامعه  در  ادغام  مرکز 
نوجوانان تازه مهاجرت کرده و والدین آنها و نیز سایر افراد دارای 
حق حضانت و سرپرستان قانونی، جلسات اطالع  رسانی و مشاوره 

حضوری در مورد رفتن به مدرسه ارائه می  دهد.

و  فردی  صورت  به  زیر  موضوعات  مورد  در  باتجربه،  معلمان 
متناسب با نیاز مشاوره می  دهند:

•  سیستم مدرسه و آموزش در نردراین-وستفالن

Wesel مدارس و مراکز آموزشی در بخش  •

•  بیوگرافی آموزشی و برنامه  ریزی مسیر آموزش

•  توصیه نوع مدرسه مناسب

•  معاینه ورود به مدرسه

•  فرایند نام  نویسی در مدرسه

•  تقویت چندزبانی یا آموزش زبان مبدا

•  تایید مدارک تحصیلی

•  معرفی به مراکز مشاوره دیگر

•  درگاه  های آنالین برای یادگیری زبان آلمانی

•  بسته آموزش و مشارکت )از جمله تقویت زبان آلمانی تکمیلی(

•  ادغام اجتماعی از طریق برنامه  های فرهنگی و ورزشی

•  تغییر مدرسه در چارچوب سه سال نخست تحصیل در مدارس 
آلمان

•  گذار به آموزش عادی

•  چالش  ها و مسائل در روال روزمره مدرسه

لطفا تماس بگیرید و یک وقت مشاوره هماهنگ کنید:  

لطفا همراه با فرزندان خود به یک جلسه مشاوره بیایید و همه مدارک 
الزم را با خود بیاورید )به فهرست کنترل مراجعه کنید(:

لطفا در صورت امکان، یک فرد را با خود بیاورید که آلمانی صحبت 
 کند و برایتان قابل اعتماد باشد:

4242 207 / 0281
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