
Kommunales  
Integrationszentrum
Kreis Wesel

شريكك المحليقائمة المراجعة

دائرة فيزل – مدير الدائرة
قسم 49 االندماج المحلي

Reeser Landstraße 31
 46483 Wesel

 0281 207 - 4242 الهاتف 
 0281 207 - 674240 الفاكس 

students-welcome@kreis-wesel.de البريد اإللكترونيّ 

يُرجى إحضار المستندات التالية معك:

المستندات الشخصية     

شهادة التسجيل   

الشهادات المدرسية   

الشهادات الخاصة بالرعاية الشخصية   
   

يُرجى تحديد موعد.

يُرجى إن أمكن أن تحضر معك شخًصا محل ثقة يُمكنه تحدث 
اللغة األلمانية.

أوقات العمل:
ال تُقدَّم المشورة إال بعد تحديد موعد

GPS:  51° 39′ 53.9″ N 6° 36′ 30.2″ E رمز الـ
 

 المواصالت العامة: 
 RE 49 و RE 19a و RE 19 و RE 5 قطارات الخطوط أرقام

 )Wesel( حتى محطة قطار فيزل 
خطوط الحافالت أرقام 63 و 64 و 84 من محطة قطار فيزل 

.")Kreishaus( إلى محطة الحافالت "كرايسهاوس )Wesel(

المدرسة في دائرة فيزل
المشورة المدرسية 

لألطفال والشباب
المهاجرين حديثًا

العربية
Arabisch
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يتم تسجيل بيانات طفلك لدى مكتب الصحة إلجراء فحص االلتحاق 
بالمدرسة:

  

سيتواصل معك مكتب الصحة، ويُخطرك بالموعد:
  

سيُلِحق مركز االندماج المحلي أطفالك بمدرسة:    

التي  بالمدرسة  والمدرسة،  أنت  المحلي  االندماج  مركز  سيُخطرك 
يُمكنك تسجيل أطفالك فيها.

نتمنى لك التوفيق واالستمتاع في المدرسة!

سير عملية االلتحاق بالمدرسةسير المحادثة االستشارية

اآلباء وأولياء األمور ومقدمو الرعاية األعزاء، 
األطفال والشباب األعزاء،

الراين  شمال  والية  في  عاًما   18 و   6 بين  والشباب  األطفال  جميع 
ويستفاليا يرتادون المدرسة. فهذا حقهم ولزاًما عليهم.

وآبائهم  والشباب  لألطفال  فيزل  لدائرة  المحلي  االندماج  مركز  م  يُقّدِ
محادثات  الرعاية  ومقدمي  األمور  أولياء  وكذلك  حديثًا  المهاجرين 

معلوماتية واستشارية شخصية تتعلق بارتياد المدرسة.

م المعلمون ذوو الخبرة المشورة الفردية والتي تناسب االحتياجات  يُقّدِ
فيما يتعلق بالموضوعات التالية:

•  نظام المدرسة والتعليم في والية شمال الراين ويستفاليا

•  المدارس والمؤسسات التعليمية في دائرة فيزل

•  السيرة التعليمية والتخطيط للمسار التعليمي

•  التوصية بنوع مدرسة مناسب

•  فحص االلتحاق بالمدرسة

•  إجراءات االلتحاق بالمدرسة

•  دعم تعدد اللغات أو التدريس باللغة األم

•  االعتراف بالشهادات التعليمية

•  التوسط لدى مراكز تقديم المشورة األخرى

•  بوابات لتعلم اللغة األلمانية عبر اإلنترنت

•  حزمة التعليم والمشاركة )تشمل الدعم اإلضافي للغة األلمانية(

•  االندماج االجتماعي من خالل العروض الثقافية والرياضية

•   تغيير المدرسة خالل السنوات الثالث األولى من االلتحاق بالمدرسة 
في ألمانيا

•  االنتقال إلى الفصول العادية

في  اليومية  الحياة  خالل  تظهر  التي  واالستفسارات  •   التحديات 
المدرسة

يُرجى االتصال بنا وتحديد موعد لتلقي المشورة:  

جميع  وإحضار  طفلك  مع  استشارية  جلسة  إلى  الحضور  يُرجى 
المستندات الضرورية )طالع قائمة المراجعة(:

يُرجى إن أمكن أن تحضر معك شخًصا يُتحدث اللغة األلمانية وتثق به:

0281 / 207 4242
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