Kontrol listesi

Lütfen aşağıdaki belgeleri yanınızda getiriniz:
Kimlik belgeleri
İkametgâh ilmühaberi
Okul karneleri

		

Bölgedeki partneriniz

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

Velayete dair belgeler
Lütfen randevu alınız!
Lütfen, mümkünse, Almanca bilen ve güvendiğiniz
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GPS koordinatları: 51°39´53.9´´N 6° 36´ 30.2“ E
Kamu taşıt araçları:
DB hatları 420 ve 421 Wesel Bahnhof’a kadar, otobüs hatları 63, 64 ve 86 Bahnhof Wesel‘den „Arbeitsamt“ durağına kadar.

Wesel ilçesinde okul
Ülkeye yeni göç etmiş çocuklar
ve gençler için okul girişi
öncesi danışmanlık

Açık görüşme saatleri:
Pazartesi ve Salı

Saat 09.00 - 12.00

Perşembe

Saat 14.00 – 16.00

ve anlaşmaya bağlı randevuyla
Tatillerde görüşme saatleri:
Sadece randevuyla görüşülür.
Piktogramme: © Stadt Köln

Türkisch

Danışma görüşmesi süreci
Sevgili anne-babalar, sevgili veliler,
sevgili çocuklar, sevgili gençler,

Lütfen arayıp bir danışma randevusu alınız:

Okul başlangıcına kadar süreç
Belediye Uyum Merkezi çocuklarınızı okula giriş muayenesi için Sağlık Dairesi‘ne bildiriyor:

02 81 / 2 07-42 42

Kuzey Ren-Vestfalya’da tüm çocuklar 6 ila 18 yaşları
arasında okula gidiyorlar. Bu onların hem hakkı hem de
yükümlülüğüdür.

Lütfen, çocuklarınızla birlikte danışma görüşmesine
geliniz ve tüm gerekli evrakları (Kontrol listesine bkz.)
yanınızda getiriniz:

Wesel İlçesi Belediye Uyum Merkezi, ülkeye yeni göç
etmiş çocuklara, gençlere ve anne-babaları ile velayeti
üstlenmiş diğerlerine okul ziyaretiyle ilgili kişisel bilgilendirme ve danışmanlık görüşmeleri sunuyor.

Sağlık Dairesi sizinle irtibata geçip randevu veriyor:

Deneyimli öğretim üyeleri kişisel olarak ve ihtiyaca göre
şu konularda danışmanlık hizmeti veriyor:
Lütfen, mümkünse, Almanca konuşabilen ve güvendiğiniz
bir kişiyi beraberinizde getiriniz:

• Kuzey Ren-Vestfalya‘da okul ve eğitim sistemi
• Wesel ilçesindeki okullar ve eğitim kurumları

Belediye Entegrasyon Merkezi çocuklarınızın okul bulmasına aracılık ediyor:

• Eğitim özgeçmişi ve okul kariyeri planlaması
• Uygun bir okul türü önerisi
• Okula giriş muayenesi

Belediye Uyum Merkezi size ve okula çocuğunuzu hangi
okula kayıt edebileceğinizi bildiriyor

• Çok dilliliğin teşviki veya anadil dersi			
• Diploma denklik işlemleri
• Diğer danışma merkezlerine yönlendirme
• Almanca öğrenmek için internet siteleri
• Eğitim ve Katılım Paketi (diğerlerinin yanı sıra
		 Almanca‘da destek)
• Kültürel ve sportif tekliflerle sosyal uyum

© wmiami - Fotolia.com

Eğlenceli ve başarılı okul hayatı diliyoruz!

