			

Λίστα ελέγχου

Παρακαλούμε να φέρετε μαζί σας τα ακόλουθα
έγγραφα:
Έγγραφα ταυτότητας
Βεβαίωση διαμονής
Σχολικά πιστοποιητικά
Πιστοποιητικά επιμέλειας του προσώπου του
		 τέκνου
Παρακαλούμε προγραμματίστε ένα ραντεβού!

Ο τοπικός σας συνεργάτης
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

Εάν είναι δυνατό, παρακαλείστε να προσέλθετε
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εμπιστοσύνης σας που ομιλεί την γερμανική.
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Κωδικός GPS: 51°39´53.9´´N 6° 36´ 30.2“ E
Μέσα μαζικής μεταφοράς:
Γραμμές της DB 420 κ. 421 μέχρι τον σιδ. σταθμό
Γραμμές λεωφορείων 63, 64 κ. 86 από τον σιδ.
σταθμό μέχρι την στάση «Arbeitsamt».

Πέμπτη 		

Συμβουλευτική αρχή για την
σχολική ένταξη νεοαφιχθέντων

Ώρες εξυπηρέτησης:
Δευτέρα και Τρίτη

Σχολική εκπαίδευση
στην περιφέρεια
Wesel

9:00 π.μ. - 12:00 π.μ.

παιδιών-νέων μεταναστών

2:00 π.μ. - 4:00 μ.μ.

όπως και με ραντεβού κατόπιν συνεννόησης.
Ώρες εξυπηρέτησης περιόδου διακοπών:
Παροχή συμβουλευτικής μόνο κατόπιν ραντεβού.
Piktogramme: © Stadt Köln
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Διαδικασία για την συμβουλευτική συζήτηση
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
αγαπητά παιδιά, αγαπητοί νέοι και νέες,

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς για
τον προγραμματισμό ενός προσωπικού συμβουλευτικού
ραντεβού:
02 81 / 2 07-42 42

στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία όλα τα παιδιά και οι νέοι
ηλικίας μεταξύ 6 και 18 χρονών πηγαίνουν στο σχολείο.
Αυτό αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση τους.

Παρακαλούμε ελάτε στο προσωπικό συμβουλευτικό
ραντεβού μαζί με τα παιδιά σας και φέρετε μαζί σας όλα
τα απαραίτητα έγγραφα (βλ. λίστα ελέγχου):

Το δημοτικό κέντρο κοινωνικής ένταξης της περιφέρειας
Wesel προσφέρει σε νεοαφιχθέντα παιδιά-νέους
μετανάστες και στους γονείς και κηδεμόνες τους
προσωπική ενημερωτική και συμβουλευτική υποστήριξη
αναφορικά με την σχολική τους εκπαίδευσή.
Έμπειροι
εκπαιδευτικοί
παρέχουν
προσωπική
συμβουλευτική υποστήριξη με γνώμονα τις εκάστοτε
προσωπικές ανάγκες σε θέματα όπως:

Εάν είναι δυνατό, παρακαλείστε να προσέλθετε με τη
συνοδεία ενός προσώπου που χαίρει της εμπιστοσύνης
σας και ομιλεί την γερμανική.

Διαδικασία μέχρι την εγγραφή
Το δημοτικό κέντρο κοινωνικής ένταξης δηλώνει
τα παιδιά σας στην υγειονομική υπηρεσία για την
ιατρική εξέταση που είναι απαραίτητη για την σχολική
εγγραφή:

Η υγειονομική υπηρεσία επικοινωνεί μαζί σας και σας
δίνει ένα προσωπικό ραντεβού:

Το δημοτικό κέντρο κοινωνικής ένταξης βρίσκει ένα
σχολείο για τα παιδιά σας:

• Το σχολικό και εκπαιδευτικό σύστημα στη Βόρεια
		Ρηνανία-Βεστφαλία
• Σχολεία και εκπαιδευτικοί οργανισμοί στην 		
		 περιφέρεια Wesel

Το δημοτικό κέντρο κοινωνικής ένταξης σας γνωστοποιεί
το σχολείο στο οποίο μπορεί να γίνει η εγγραφή των
παιδιών σας και ενημερώνει σχετικά το σχολείο.

• Εκπαιδευτική σταδιοδρομία και προγραμματισμός
		 της μελλοντικής σχολικής-εκπαιδευτικής πορείας
• Σύσταση του κατάλληλου τύπου σχολείου
• Ιατρική εξέταση για την σχολική εγγραφή
• Υποστήριξη της πολυγλωσσίας και της 		
		 διδασκαλίας στην γλώσσα καταγωγής

Ευχάριστη σχολική σταδιοδρομία και καλή επιτυχία!

• Αναγνώριση εκπαιδευτικών τίτλων
• Δημιουργία επαφής με άλλες συμβουλευτικές
		αρχές
• Διαδικτυακές πύλες για την εκμάθηση Γερμανικών
		 άλλων, ενίσχυση της εκμάθησης Γερμανικών)
• Κοινωνική ενσωμάτωση μέσω πολιτισμικών και
		 αθλητικών δραστηριοτήτων
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• Πακέτο εκπαίδευσης και συμμετοχής (μεταξύ 		

