ዝርዝር መቋጻጸሪ
በጃኹም እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ተማልኡ
ሰነዳት መንነት
ናይ መንበሪ ገዛ ናይ ምዝገባ ወረቐት
ወረቓቕቲ ምስክር ቤት ትምህርቲ
ናይ ቆልዓ ምዕባይ ሓላፍነት ወረቓቕቲ ምስክር
በጃኹም ቆጸራ ግበሩ!

ኣብ መንበሪ ቦታኹም ዝርከብ ተሓባባሪኹም
Kreis Wesel – Der Landrat
FD 48 - Schulen und
Regionale Schulberatung
Kommunales Integrationszentrum (KI)
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel
Telefon 0281 207 - 4242
Fax
0281 207 - 674240
E-Mail students-welcome@kreis-wesel.de

በጃኹም እንተኽኢልኩም እትኣምኑዎ ጀርመንኛ ዝዛረብ ሰብ
ሒዝኩም ንዑ

GPS Code:51°39´53.9´´N 6° 36´ 30.2“ E
ናይ ህዝቢ መጓዓዚ ተሽከርከርቲ:
DB-Strecken 420 und 421 ክሳብ Wesel Bahnhof,
Buslinien 63, 64 und 86 ካብ Bahnhof Wesel ክሳብ
ፌርማታ/Haltestelle „Arbeitsamt“.

ናይ ንኡስ ዞባ ቬዘል
ቤት ትምህርቲ
ናይ ቤት ትምህርቲ ምዝገባ ምኽሪ ን
ሓደሽቲ ተሰዲዶም ዝመጹ ቆልዑን
መናእሰይን

ምዝርራብ ዝካኣለሎም እዋናት:
ሶኒን ሰሉስን

09.00 - 12.00 ሰዓት

ሓሙስ		

14.00 – 16.00 ሰዓት

እቲ ቦታ ካብ ኢኳተር ንሰሜን ካብ

ከምኡ እውን ብቖጸራ

ግሪንዊች ንምብራቕ ዘለዎ ርሕቐት

እዋናት ዕረፍቲ:
ምኽሪ ብቆጸራ ጥራሕ.
Piktogramme: © Stadt Köln

ከይዲ ዝርርብ ምኽሪ
ዝኸበርኩም ወለዲ፣ ተኻናኸንትን መዕበይቲ ቆልዑን፣
ዝኸበርኩም ቆልዑን መናእሰይን፣

በጃኹም ስልኪ ደዊልኩም ንምኽሪ ዝኸውን ቆጸራ ውስዱ
ስልኪ:
02 81 / 2 07-42 42

ኣብ ኖርድ ራይን ቬስትፋለን ኩሎም ቆልዑን መናእሰይን
ካብ 6 ክሳብ 18 ዓመት ዕድሚኦም ኣብ ቤት ትምህርቲ ይማሃሩ
እዮም፡፡ እዚ ድማ መሰሎምን ግቡኦምን እዩ፡፡

በጃኹም ምስ ደቅኹም ብሓባር ናብ ናይ ምኽሪ ዝርርብ
ንዑ፤ ኩሎም ዘድልዩ ሰነዳት (ኣብ ዝርዝር መቋጻጸሪ ዝተገለጹ)
ተማልኡ፡፡

እቲ ናይ ቬዘል ንኡስ ዞባ ማሕበረ ሰባዊ ማእኸል ውህደት
ንስደተኛታት ቆልዑ፣ መናእሰይን ወለዶምን ከምኡ እውን ቆልዑ
ናይ ምዕባይ መሰል ንዘለዎምን ኣብ ቤት ትምህርቲ ምምሃር
ዝምልከቱ ውልቃዊ ሓበሬታታትን ናይ ምኽሪ ዝርርብን ይህቦም
እዩ፡፡

ውልቃዊ ሓበሬታታትን ናይ ምኽሪ ዝርርብን ይህቦም እዩ፡፡
በጃኹም እንድሕር ክኢልኩም ጀርመንኛ ዝዛረብን
እትኣምንዎን ሰብ ሒዝኩም ንዑ፡፡

ተሞክሮ ዘለዎም መማህራን በብውልቅን ከም ኣድላይነቱን ነዞም
ዝስዕቡ ርእስታት ዝምልከቱ ምኽርታት ይህቡ እዮም፡

ክሳብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምዝገባ ዘሎ ከይዲ
እቲ ናይ ከባቢ ማእኸል ውህደት ደቅኹም ምእንቲ
ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሮም ንናይ ጥዕና ምርመራ
ንደቅኹም ኣብ ቤ/ጽ ሓለዋ ጥዕና ከምዝግቦም እዩ፡፡

እቲ ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ጥዕና ምሳኹም ርክብ ገይሩ
ናይ ቆጸራ እዋን ኪህበኩም እዩ፡፡

እቲ ናይ ከባቢ ማእኸል ውህደት ሓደ ቤት ትምህርቲ
ንደቅኩም ንኪቕበሎም ይጽዕር እዩ፡፡

• ኣብ ኖርድ ራይን ቬስትፋለን ዘሎ ስርዓት ቤት 		
		 ትምህርትታትን ትምህርትን
• ቤት ትምህርትታትን ትካላት ትምሀርትን ኣብ ንኡስ ዞባ
		 ቬዘል

እቲ ማሕበረ ሰባዊ ማእኸል ውህደት ንዓኹምን
ነቲ ዝምልከቶ ቤት ትምህርትን ኣብ ኣየናይ ቤት ትምህርቲ
ደቅኹም ክተምዝግቡ ከምትኽእሉ
ክፍልጠኩም እዩ፡፡

• ናይ ትምህርቲ ታሪክን ትልሚ ናይ ቤት ትምህርቲ 		
		 ህይወትን
• ዝሳማማዕ ናይ ቤት ተምህርቲ ዓይነት ዝምልከት ምኽሪ
• ናብ ቤት ትምህርቲ ንምእታው ዝግበር ምርመራ ጥዕና
• ብዙሓት ቋንቋታት ንምምሃር ዝግበር ሓገዝ ወይ
		 ናይ መበቈል ሃገር ቋንቋ ትምህርቲ
• ደረጃ ትምህርቲ (ናይ ካሊእ ሃገር) ተቐባልነት ብዝምልከት

ኣብ እቲ ቤት ትምህርቲ ታሕጓስን ዓወትን ንምነየልኩም!

• ምስ ተወሰኽቲ ናይ ምኽሪ ቦታታት ኣብ ምርኻብ ምሕጋዝ
• ብኢንተርኔት ጀርመንኛ ምምሃር
• ሓገዝ (ከም ተወሳኺ ጀርመንኛ ናይ ምምሃር ሓገዝ)
© wmiami - Fotolia.com

• ማሕበራዊ ውህደት በናይ ባህልን ስፖርትነ ኣቕርቦታት

