Listë kontrolli

dokumente personale
vërtetimin e regjistrimit [të banesës]
dëftesa shkollore
vërtetime mbi të drejtën e përkujdesjes
Ju lutemi, caktoni një termin!
Ju lutemi, sillni me vete, nëse është e mundshme, një

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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person të besuar që flet gjermanisht.
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Ju lutemi, sillini këto dokumente me vete:

Partneri juaj në vend

Dienststelle
Jülicher Straße
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Kodi GPS: 51° 39 ‘53.9‘‘N 6° 36‘ 30.2“ E
Mjete publike të qarkullimit:
Linjat e Hekurudhës Gjermane 420 dhe 421 deri në
stacionin e trenit të Wesel-it, linjat e autobusëve 63,
64 dhe 86 që nga stacioni i trenit të Wesel-it deri në
stacionin ‘Arbeitsamt’.

Shkolla në rrethin
Wesel
Këshillim për hyrjen në shkollë për
fëmijë dhe të rinj të sapoardhur

Orari i hapur i kontaktit:
Të hënë dhe të martë

ora 09.00 - 12.00

të enjte 		

ora 14.00 -16.00

si dhe caktimi i terminit sipas marrëveshjes
Orari i lirë e kontaktit:
Këshillimi vetëm sipas dhënies së terminit.
Piktogramme: © Stadt Köln

Albanisch

Zhvillimi i bisedës këshilluese
Të dashur prindër, të dashur persona me të drejtë
edukimi, të dashur fëmijë dhe të rinj,
Në Nordrhein-Westfalen të gjithë fëmijët në moshën nga
6 deri 18 vjeç e ndjekin shkollën. Kjo është e drejta dhe
detyrimi i tyre.
Qendra Komunale e Integrimit e rrethit të Wesel-it u ofron
fëmijëve, të rinjve dhe prindërve të tyre si dhe personave
të tjerë me të drejtën e përkujdesjes biseda personale informuese dhe këshilluese për ndjekjen e shkollës.

Ju lutemi, na merrni në telefon dhe caktoni një termin
për këshillimin:
02 81 / 2 07-42 42
Ju lutemi ejani së bashku me fëmijët tuaj në një termin
këshillues dhe sillni me vete të gjitha dokumentet e nevojshme (shih listën e kontrollit):

Zhvillimi deri në hyrjen në shkollë
Qendra Komunale e Integrimit e rrethit të Wesel-it i
regjistron fëmijët tuaj tek Seksioni i shëndetësisë për
kontrollin e hyrjes në shkollë:

Seksioni i shëndetësisë njoftohet tek ju dhe ju jep një
termin:

Forca mësimore me përvojë këshillojnë individualisht
dhe sipas nevojës për këto tema:
• Sistemi i shkollave dhe i arsimit në Nordrhein		Westfalen

Ju lutemi, sillni me vete, nëse është e mundshme, një person të besuar që flet gjermanisht.

Qendra Komunale e Intimigrit Központ a gyermekeit egy
iskolába adja:

• Shkolla dhe institucione arsimore në rrethin Wesel
• Biografia arsimore dhe planifikimi i karrierës
		shkollore
• Rekomandim i një forme të përshtatshme të shkollës
• Kontroll mjekësor për hyrjen në shkollë
• Nxitja e shumëgjuhëshmërisë respektivisht mësim
		 në gjuhën e origjinës

Qendra Komunale e Integrimit ju njofton juve dhe shkollës, në cilën shkollë ju mund t’i regjistroni fëmijët
tuaj.

• Njohja e diplomave
• Ndërmjetësimi për këshillimore të tjera
• Portale online për të mësuar gjermanisht
• Paketa e arsimit dhe e pjesëmarrjes (ndër të tjera
		 nxitje shtesë në gjermanisht)
• Integrimi social nëpërmjet ofertave kulturore dhe
		sportive

Kënaqësi dhe suksese në shkollë!

