عضو االتصال في المنطقة

قائمة التدقيق
الرجاء إحضار الوثائق التالية معك:

Kreis Wesel – Der Landrat
FD 40-2 Schulverwaltung und
Regionale Bildungsberatung
)Kommunales Integrationszentrum (KI
Reeser Landstraße 31
KREIS WESEL
46483 Wesel

شهادات العناية الشخصية

Telefon 0281 207 - 4242
Fax
0281 207 - 674240
E-Mail students-welcome@kreis-wesel.de

الوثائق الشخصية
وثيقة التسجيل في البلدية
الشهادات المدرسية

الرجاء الحصول على موعد!
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الرجاء إحضار شخص معك موثوق فيه ويتحدث اللغة األلمانية إذا كان
ذلك ممكناً.
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GPS-Code: 51° 39‘ 53.9‘‘ N 6° 36‘ 30.2“ E
المواصالت العامة:
خطوط القطارات  420و  421حتى محطة فيسيل
خطوط الباصات  63و  64و  86من محطة فيسيل حتى موقف
"."Arbeitsamt

مدرسة في منطقة فيسيل
استشارة للتسجيل المدرسي لألطفال
والشباب المهاجرين الجدد

أوقات المراجعات:
االثنين والثالثاء

		
الخميس

09.00 - 12.00 Uhr
14.00 – 16.00 Uhr

باإلضافة إلى مواعيد متفق عليها مسبقا ً
أوقات المراجعة في العطل:

تتم االستشارة فقط حسب موعد متفق عليه مسبقاً.
Piktogramme: © Stadt Köln

Arabisch

مسير الحديث االستشاري
الرجاء االتصال للحصول على موعد استشاري على الرقم التالي:

اآلباء واألوصياء األعزاء
األطفال والشباب األعزاء

مجرى األمور حتى التسجيل في المدرسة
يقوم مكتب االندماج المحلي بتسجيل أطفالكم لدى دائرة الصحة
بخصوص الفحص الطبي للتأهيل المدرسي:

02 81 / 2 07-42 42

يداوم األطفال والشباب في والية نورد راين ويستفاليا من سن السادسة
حتى سن الثامنة عشرة على المدرسة هذا هو حقهم وواجبهم.

الرجاء حضورك مع أطفالك إلى المقابلة االستشارية وأحضر معك
الوثائق الضرورية (انظر قائمة التدقيق):

يقدم مكتب االندماج المحلي في منطقة فيسيل لألطفال والشباب
المهاجرين الجدد وآلبائهم ولألوصياء معلومات واستشارات بخصوص
الدوام على المدارس.

تقوم دائرة الصحة باالتصال بكم إلعطائكم موعد:

يقوم مدرسون ذو خبرة بتقديم استشارات شخصية ومناسبة في المجاالت
التالية:
• نظام المدارس والتعليم في والية نورد راين ويستفاليا

الرجاء إحضار شخص معك موثوق فيه ويتحدث اللغة األلمانية إذا كان
ذلك ممكناً:

• المنشآت المدرسية والتعليمية في منطقة فيسيل
• السيرة التعليمية والتخطيط للمسار المدرسي

يقوم مكتب االندماج المحلي بالتوسط لتسجيل أطفالك في إحدى
المدارس:

• تقديم نصيحة بخصوص نوع مدرسي مناسب
• الفحص الطبي للتأهيل المدرسي
• تقديم دعم لتعدد اللغات ودروس باللغة األم
• االعتراف بالشهادات التعليمية

يقوم مكتب االندماج المحلي بإعالمكم وإعالم المدرسة ،في أية
مدرسة يمكنك القيام بتسجيل أطفالك.

• إيصالك إلى جهات استشارية أخرى
• بوابات االنترنت لتعلم اللغة األلمانية
• برنامج تعليمي واندماجي (مثال :دروس لغة المانية إضافية)
• االندماج االجتماعي من خالل العروض الثقافية والرياضية

© wmiami - Fotolia.com

نتمنى لكم النجاح والسعادة في المدرسة!

