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Моля, носете следните документи:

  Лични документи  

  удостоверение за регистрация

  училищни удостоверения

  удостоверения за попечителство
   
Моля, уговорете среща.

Моля ако е възможно, доведете доверено лице, 
което говори немски език.

Работно време:
Консултации само след уговорена среща

GPS код: 51° 39′ 53.9″ N 6° 36′ 30.2″ E
 
Обществен транспорт:  
Влакове по линиите RE 5, RE 19, RE 19a и RE 49 до 
ЖП гара Везел  
Автобусни линии 63, 64 и 84 от ЖП гара Везел до 
спирка „Kreishaus“.

Училище в окръг 
Везел
Училищни консултации за 
новопристигнали деца  
и младежи

Български
Bulgarisch

KREIS WESEL

BahnhofWESEL

Auesee

Rhein

Kreisverwaltung

Dienststelle
Jülicher Straße

A57

B58

B58

B58

B8

B8

B58

B70

Kurfürstenring

Auedamm

Nordstraße

Emmericher Str.

Iss
el

st
ra

ße

Brü
ne

r L
an

dstr
.

Richtung

A3
Richtung

Пиктограми: © Град Кьолн



Вашите деца ще бъдат регистрирани в Здрав-
ната служба за преглед за прием в училище:

  

Здравната служба ще се свърже с Вас и ще Ви 
информира за дата и час за преглед:
  

Общинският интеграционен център разпреде-
ля децата Ви в училище:    

Общинският интеграционен център ще Ви ин-
формира и училището, в кое училище можете 
да запишете децата си.

С пожелания за много забавления и успех в 
училище!

Протичане на консултацията Процедура до записването

Уважаеми родители, уважаеми настойници и по-
печители, скъпи деца и младежи,
в Северен Рейн-Вестфалия всички деца и младе-
жи на възраст между 6 и 18 години посещават учи-
лище. Това е тяхно право и тяхно задължение.
Общинският интеграционен център на окръг Везел 
предлага на новопристигнали деца, младежи и тех-
ните родители, както и на други законни настойни-
ци и попечители лични информационни разговори 
и консултации относно посещаването на училище.
Опитни учители консултират индивидуално и съ-
образно нуждите по следните теми:
•   Училищна и образователна система в Северен 

Рейн-Вестфалия
•   Училища и образователни институции в окръг 

Везел
•   Образователна биография и планиране на 

училищната кариера
•   Препоръка за подходящ тип училище
•   Преглед за прием в училище
•   Процедура за записването
•   Насърчаване на многоезичието, респ. учебни
 часове на роден език
•   Признаване на образователни степени
•   Насочване към други консултативни служби
•   Онлайн портали за изучаване на немски език
•   Пакет за образование и участие (вкл. допълни-

телно стимулиране за изучаване на немски език)
•   Социална интеграция чрез културни и спортни 

дейности
•   Смяна на училището в рамките на първите три 

години от посещаването му в Германия
•   Преминаване към редовна форма на обучение
•   Предизвикателства и въпроси в училищното 

ежедневие

Моля, позвънете ни и уговорете час за консулта-
ция:  

Моля, елате заедно с децата си на консултацията  
и носете със себе си всички необходими доку-
менти (виж Контролен списък):

Моля ако е възможно, доведете доверено лице, 
което говори немски език:

0281 / 207 4242
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