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Kreis Wesel – Der Landrat
FD 49  Kommunale Integration
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46483 Wesel

Τηλέφωνο 0281 207 - 4242
Φαξ 0281 207 - 674240
Email students-welcome@kreis-wesel.de

Παρακαλούμε φέρετε μαζί σας τα ακόλουθα 
έγγραφα:

  Έγγραφα ταυτότητας  

  Βεβαίωση δήλωσης κατοικίας

  Σχολικά ενδεικτικά ή απολυτήρια

  Βεβαιώσεις επιμέλειας παιδιών
   
Παρακαλούμε προγραμματίστε ένα ραντεβού.

Εάν είναι δυνατόν, φέρετε μαζί σας ένα άτομο της 
εμπιστοσύνης σας που μιλάει γερμανικά.

Ώρες γραφείου:
Συμβουλευτική ενημέρωση μόνο κατόπιν 
ραντεβού

Κωδικός GPS: 51° 39′ 53.9″ N 6° 36′ 30.2″ E
 
Μέσα μαζικής μεταφοράς:  
Τραίνα των γραμμών RE 5, RE 19, RE 19a και RE 49 
μέχρι τον σταθμό του Βέζελ  
Λεωφορειακές γραμμές 63, 64 και 84 από τον 
σταθμό του Βέζελ μέχρι τη στάση Κράισχαους 
(Kreishaus).

Το σχολείο στην 
περιφέρεια Wesel
Σχολική συμβουλευτική 
υποστήριξη για νεοαφιχθέντα 
παιδιά και νέους με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο
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Τα παιδιά σας δηλώνονται στην υγειονομική υπη-
ρεσία για την ιατρική εξέταση πριν την εγγραφή 
στο σχολείο:

  

Η υγειονομική υπηρεσία θα επικοινωνήσει μαζί 
σας και θα σας δώσει ένα ραντεβού:
  

Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης επιλέγει 
για τα παιδιά σας ένα σχολείο:   

Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης σας γνω-
στοποιεί το σχολείο στο οποίο μπορεί να γίνει η 
εγγραφή των παιδιών σας και ενημερώνει σχετικά 
το σχολείο.

Ευχόμαστε μια δημιουργική σχολική σταδιοδρο-
μία και καλή επιτυχία!

Διαδικασία συνάντησης  
συμβουλευτικής ενημέρωσης

Διαδικασία μέχρι την εγγραφή  
στο σχολείο

Αγαπητοί γονείς, φροντιστές και κηδεμόνες,  
αγαπητά παιδιά και αγαπητοί νέοι,
στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, όλα τα παιδιά και οι 
νέοι ηλικίας 6 έως 18 ετών πηγαίνουν στο σχολείο. Αυτό 
είναι δικαίωμά τους και καθήκον τους.
Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέ-
ρειας Βέζελ (Kommunales Integrationszentrum Kreis 
Wesel) προσφέρει προσωπική ενημέρωση και συμ-
βουλευτικές συναντήσεις σχετικά με τη φοίτηση στο 
σχολείο σε νεοαφιχθέντα παιδιά, νέους και τους γονείς 
τους, καθώς και σε άλλους φροντιστές και κηδεμόνες 
με μεταναστευτικό υπόβαθρο.
Έμπειροι εκπαιδευτικοί παρέχουν προσωπική συμβου-
λευτική υποστήριξη με γνώμονα τις εκάστοτε προσω-
πικές ανάγκες σε θέματα όπως:
•  Σχολικό και εκπαιδευτικό σύστημα στη Βόρεια Ρηνα-

νία-Βεστφαλία
•  Σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην περιφέρεια 

Βέζελ
•  Εκπαιδευτικό βιογραφικό και σχεδιασμός σχολικής 

σταδιοδρομίας
•  Σύσταση κατάλληλου τύπου σχολείου
•  Ιατρική εξέταση πριν την εγγραφή
•  Διαδικασία εγγραφής
•  Προώθηση της πολυγλωσσίας ή διδασκαλία της 

γλώσσας καταγωγής
•  Αναγνώριση των εκπαιδευτικών τίτλων
•  Παραπομπή σε άλλα συμβουλευτικά κέντρα
•  Διαδικτυακές πύλες για την εκμάθηση γερμανικών
•  Πακέτο εκπαίδευσης και συμμετοχής (π.χ. πρόσθετα 

ενισχυτικά μέτρα εκμάθησης της γερμανικής γλώσ-
σας)

•  Κοινωνική ένταξη μέσω πολιτιστικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων

•  Αλλαγή σχολείου κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων 
ετών στο σχολείο στη Γερμανία

•  Μετάβαση σε κανονικά μαθήματα
•  Προκλήσεις και απορίες στη σχολική καθημερινότητα

Καλέστε και κλείστε ένα ραντεβού συμβουλευτικής 
ενημέρωσης:  

Ελάτε στη συνάντηση μαζί με τα παιδιά σας έχοντας 
μαζί σας όλα τα απαραίτητα έγγραφα (βλ. λίστα 
ελέγχου):

Εάν είναι δυνατόν, φέρετε μαζί σας ένα άτομο της 
εμπιστοσύνης σας που μιλάει γερμανικά:

0281 / 207 4242
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