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ዝርዝር መቆጻጸሪ ናይ ከባቢኻ ብጻይካ/ኪ

ዞባ Wesel – ኣማሓዳሪ ዞባ
FD 49 Municipal Integration
Reeser Landstrasse 31
46483 Wesel

ቴለፎን 0281 207 - 4242
ፋክስ 0281 207 - 674240
ኢ-መይል students-welcome@kreis-wesel.de

ብኽብረትኩም ነዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ኣምጽእዎም:

  ግላዊ ሰነዳት  

  Rናይ ምዝገባ መረጋገጺ

  ጸብጻባት ቤት ትምህርቲ

  መረጋገጺ ናይ ግላዊ ክንክን
   
ብኽብረትኩም ቆጸራ ግበሩ።

እንተተኻኢሉ፡ ብኽብረትኩም ምሳኹም ቋንቋ ጀርመን 
ዝዛረብ ሰብ ተማልኡ።

ሰዓታት ቤት ጽሕፈት:
ምኽሪ ብ ቆጸራ ጥራይ

ኮድ ናይ ጂፒኤስ (GPS): 51° 39' 53.9'' N 6° 36' 30.2'' E
 
ህዝባዊ መጓዓዝያ፡  
ኣብ መስመር ዘለዋ ባቡራት RE 5, RE 19, RE 19a 
ከምኡከኣ RE 49 ናብ Wesel ፊረማታ ባቡር  
መስመራት ኣውቱቡስ 63, 64 ከምኡድማ 84 ካብ Wesel 
ፊረማታ ባቡር ናብ መዕረፊ ኣውቶቡስ "Kreishaus".

ኣብ ዞባ Wesel ዘሎ 
ቤት ትምህርቲ
ምኽሪ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ 
ሓደስቲ ዝመጹ ቆልዑን ኮተቴን
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KREIS WESEL



ውላድኩም ከኣ ኣብ ክፍሊ ጥዕና ናይ ቤት ትምህርቲ 
ክምዝገብ እዩ መእተዊ መርመራ:

  

እቲ ክፍሊ ጥዕና ድማ ክረኽበኩም እዩ ከምኡድማ ቆጸራ 
ክህበኩም እዩ፡
  

ማእከል ምውህሃድ ናይ ምምሕዳር ከተማ ከኣ ንደቅኹም 
ኣብ ቤት ትምህርቲ የእትዎም:    

ማእከል ምውህሃድ ናይ ምምሕዳር ከተማ ከኣ ንዓኹምን 
ነቲ ን ንደቅኹም ከተመዝግብሉ እትኽእሉ ቤት ትምህርትን 
ድማ ክሕብረኩም እዩ።

ኣብ ቤት ትምህርቲ ተደሰቱን ጽቡቕ ዕድልን ድማ!

ናይ ምኽሪ መስርሕ ኣገባባት ምዝገባ

ዝኸበርኩም ወለዲ፡ ኣለይቲን ሕጋውያን መጉዚታትን 
ዝኸበርኩም ቆልዑን ኮተቴን
ኣብ Nordrhein-Westfalen፡ ኩሎም ቆልዑን ኮተቴን 
ማለት ኣብ ዕድመ ናይ 6 ክሳብ 18 ዓመት ዘለው ናብ ቤት 
ትምህርቲ ይኸዱ። እዚ መሰሎምን ግቡኦምን እዩ።
ማእከል ምውህሃድ ናይ ምምሕዳር ከተማ ዞባ Wesel ድማ 
ብዛዕባ ናይ ምስታፍ ኣብ ትምህርቲ ን ሓደስቲ ስደተኛታት 
ቆልዑ፡ ኮተቴን ከምኡ’ውን ወለዶምን ግላዊ ሓበሬታን ናይ 
ምኽሪ ግዜን ከምኡውን ካልኦት ምስ ኣለይትን ሕጋውያን 
ሞግዚታትን ዘለውን ይህብ።
ምኩራት መምሃራን ከኣ ግላዊ ዝኾነን ምስ ጠለብ ዝኸይድን 
ምኽሪ ኣብዞም ዝስዕቡ ኣርእስትታት ይህቡ፡
•  ኣብ Nordrhein-Westfalen ዘሎ ቤት ትምህርትን ናይ 

ትምህርቲ ስርዓትን
•  ኣብ ዞባ Wesel ዘለዋ ኣብያተ ትምህርትን ትምህርታዊ 

ትካላትን
•  ትምህርታዊ ታሪኽን ምውጣን ናይ ቤት ትምህርቲ ዕዮ
•  ምኽሪ ናይ ዝሰማማዕ ዓይነት ቤት ትምህርቲ
•  መእተዊ መርመራ ቤት ትምህርቲ
•  ኣገባብ ምዝገባ
•  ምስፋሕ ብዙሕነት ቋንቋ ወይ መበቆል ናይ ቋንቋ 

ትምህርትታት
•  ምቕባል ትምህርታዊ ብቕዓት
•  ናብ ካልእ ናይ ምኽሪ ማእከላት ምስግጋር
•  ናይ ኢንተርነት ናይ ኦንላይን (Online) መእተዊታት 

ንምምሃር ቋንቋ ጀርመን
•  ትምህርትን ናይ ተሳታፍነት ጥማር(እንከላይ ተወሳኺ 

ምስፋሕ ቋንቋ ጀርመን)
•  ማሕበራዊ ምውህሃድ ብመገዲ ባህላውን ስፖርታውን 

ንጥፈታት
•  ለውጢ ቤት ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ እተን ቀዳሞት 

ሰለስተ ናይ ቤት ትምህርቲ ዓመታት ናይ ተሳታፍነት ኣብ 
ጀርመን

•  ምስግጋር ናብ ልሙድ ትምህርቲ
•  ብድሆታትን ሕቶታትን ኣብ መዓልታዊ ሂወት ቤት 

ትምህርቲ

ብኽብረትኩም ደውሉን ናይ ምኽሪ ቆጸራ ድማ 
ግበሩን፡  

ብኽብረትኩም ናብ ናይ ምኽሪ ርክብ ብሓባር ምስ ደቅኹም 
ምጹ ከምኡ ከኣ ኣድላዪ ሰነዳት ተማልኡ (ዝርዝር መቆጻጸሪ 
ርኣዩ)፡

እንተተኻኢሉ፡ ብኽብረትኩም ፡ምሳኹም ቋንቋ ጀርመን 
ዝዛረብ ሰብ ንሱ ድማ ትኣምንዎ ተማልኡ፡

0281 / 207 4242
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