Контролна листа
Ве молиме да ги донесете следните документи:
Лични документи
Потврда за пријава на живеалиште
Свидетелства
Потврди за старателство
Ве молиме да закажете термин!

Ваш локален партнер
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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GPS код: 51°39´53.9´´N 6° 36´ 30.2“ E
Средства за јавен превоз:
Линии на DB 420 и 421 до Везел железничка
станица, автобуски линии 63, 64 и 86 од
железничката станица Везел до постојката
„Arbeitsamt“.
Работно време со странки:
Понеделник и вторник

09.00 - 12.00 часот

Четврток

14.00 – 16.00 часот

Училиште во
округот Везел
Советување за упис во училиште
на новодоселени деца и
младинци

и по договор
Работно време со странки за време на
распуст:
Советување исклучиво со закажување на термин.
Piktogramme: © Stadt Köln

Mazedonisch

Тек на советодавниот разговор
Драги родители, драги старатели,
драги деца и драги младинци,

Ве молиме да се јавите и да закажете термин за
советување:
02 81 / 2 07-42 42

во Северна Рајна-Вестфалија сите деца и младинци
на возраст од 6 до 18 години одат на училиште. Тоа е
нивно право и нивна обврска.

Ве молиме на разговорот да дојдете заедно со Вашите
деца и да ги донесете потребните документи (види
контролна листа):

Општинскиот центар за интеграција на округот
Везел на сите новодоселени деца, младинци и на
нивните родители и старатели им овозможува лични
информативни и советодавни разговори во врска со
посетувањето училиште.
Искусни наставници советуваат индивидуално и
согласно потребите на следните теми:

Ве молиме, доколку сте во можност, со себе да поведете
лице од доверба кое што зборува германски јазик:

• Училишен и образовен систем во Северна Рајна		Вестфалија

Тек на настани до уписот во учил
Општинскиот
центар
за
интеграција
ќе ги пријави Вашите деца во Центарот за јавно
здравје за да се изврши здравствен преглед:

Центарот за јавно здравје Ви се јавува и ви закажува
термин:

Општинскиот центар за интеграција посредува
соодветно училиште за Вашето дете:

• Училишта и образовни установи во округот
		Везел
• Образовна биографија и планирање на 		

Oпштинскиот центар за интеграција Ве информира
Вас и училиштето, во кое училиште може да ги
запишете Вашите деца.

		образованието
• Препорака за соодветен тип на училиште
• Здравствен преглед пред упис во училиште
• Унапредување на повеќејазичноста односно на
		наставата на мајчин јазик
• Признавање на дипломи
• Препорака за други советувалишта

Добра забава и многу успех на училиште!

• Онлајн портали за изучување на германски јазик
• Пакет за образование и учесто во општествени
		 активности (меѓу другото и дополнително 		
• Социјална интеграција со помош на културни и
		 спортски понуди
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		 унапредување на германскиот јазик)

