
Kommunales  
Integrationszentrum
Kreis Wesel

Список за проверка Вашиот локален партнер

Округ Везел – Совет на покраината
FD 49  Kommunale Integration
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel

Телефон 0281 207 - 4242
Факс 0281 207 - 674240
Е-пошта students-welcome@kreis-wesel.de

Понесете ги следниве документи:

  Лични документи  

  Потврда за пријавување

  Свидетелства

  Потврди за лична нега
   
Договорете термин.

Ако е можно, доведете со себе некој на кого му 
верувате, а кој зборува германски.

Термини:
консултации само со закажување термин

GPS-код: 51 ° 39′ 53.9″ N 6 ° 36′ 30.2″ E
 
Јавен превоз:  
Возови на линиите RE 5, RE 19, RE 19a и RE 49 до 
железничка станица Везел  
Автобуски линии 63, 64 и 84 од железничка 
станица Везел до автобуска постојка „Kreishaus“.

Училиште во 
округот Везел
Училишно советување за 
новодоселени деца и млади
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Вашите деца ќе бидат пријавени во 
здравствениот оддел за преглед за упис во 
училиште:

Здравствениот оддел се јавува кај Вас и Ви дава 
термин:
  

Општинскиот центар за интеграција ги упатува 
Вашите деца во училиште:    

Општинскиот центар за интеграција Ве 
информира Вас и училиштето во кое училиште 
можете да ги пријавите Вашите деца.

Забавувајте се и со среќа во училиште!

Процес на советодавни сесии Процес до упис во училиште

Драги родители, драги старатели и законски 
старатели, драги деца и драги млади,
во Северна Рајна-Вестфалија, сите деца и млади на 
возраст од 6 до 18 години одат на училиште. Тоа е 
нивно право и нивна должност.
Општинскиот центар за интеграција за округот 
Везел, на новодоселените деца, млади и нивните 
родители, како и на старатели и законски старатели 
им нуди лични информативни и советодавни 
сесии во врска со одењето на училиште.
Искусните наставници советуваат индивидуално и 
според потребите во врска со следниве теми:
•  Училиштен и образовен систем во Северна 

Рајна-Вестфалија
•  Училишта и образовни институции во округот 

Везел
•  Образовна биографија и планирање на 

училишната кариера
•  Препорака за соодветен тип училиште
•  Преглед за упис во училиште
•  Процес на упис во училиште
•  Промовирање на повеќејазичноста, односно 

наставата на мајчин јазик
•  Признавање на образовните квалификации
•  Упатување во други советувалишта
•  Онлајн-портали за учење германски
•  Пакет за едукација и учество (вкл. 

дополнително напредување во германскиот 
јазик)

•  Социјална интеграција преку културни и 
спортски понуди

•  Промена на училишта во текот на првите три 
години од одењето на училиште во Германија

•  Премин во редовна настава
•  Предизвици и прашања во училишното 

секојдневие

Јавете се и закажете термин за 
консултации:  

Дојдете заедно со своите деца на советодавна 
сесија и понесете ги следниве потребни 
документи (види список за проверка):

Ако е можно, доведете со себе некој кој зборува 
германски и кому му верувате:

0281 / 207 4242
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