Listeya Kontrolê
Kerema xwe ew Belgenameyên kû li jêr hatine
nivisandin bi xwe va bi hevra bînin:
Belgenameyên şexsî
Belgenameya Qeydê
Destûrnamey Şahadeyên Dibistanê
Belgenameyên di derbarê binçavkirina şexsî de

Hevalbendê we yê ew cîhê
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

Kerema xwe ji bo rendavûyekê lihev kirinekê pêk bînin!
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Gava gengaz be yek kesekê kû hûn pê va bawerin û dikare almanî biaxife bi xwe va bi hevra bînin.
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Bahnhof

GPS-Code: 51° 39‘ 53.9‘‘ N 6° 36‘ 30.2“ E

Dibistan di Herêma
Weselê de

Alavên çûyîn û hatinê yên ji bo raya giştî:
DB- xetên 420 û 421 heta Wesel Bahnhofê,
Xetên Otobusan 63, 64 û 86 ji Bahnhofa Weselê heta
cîhê sekinandinê ye „Arbeitsamt“.

Şewirmendî ya qeydkirina dibistanê
ji bo zarok û ciwanên kû wek
koçber hatine.

B8

B58

Richtung

A57

B58

Demên vekirî ji bo axaftinê:
Ji roja duşem heta roja sêşem Ji seat 09.00 heta seat 12.00
Roja Pêncşem

Ji seat 14.00 heta seat 16. 00

Her ûsa li gorî li hev hatinê dema rendavû dikare were dîyar kirin.
Demên vekirî ji bo axaftinê yên dema betlanê de:
Şewirmendîyê tenê li gorî girtina rendavûyê.
Piktogramme: © Stadt Köln

Kurmandschi

Berdewambûna axaftina şewirmendîyê.
Dê û bavên birêz, kesê / kesa xwedîyê mafê lênêrîne(miqatebûyînê) – û pwerdekirinê yê birêz, zarok û ciwanên birêz,

Kereme xwe telefona me bikin û bi me va ji bo axaftinê
rendavûyekê pêk bînin:
02 81 / 2 07-42 42

di Eyaleta Nordrhein-Westfalenê de hemû zarok û ciwanên
kû temena wan di navbera 6 û 18 salan de ye, diçin dibistanê. Ew hem mafê we ye û hem ji berpirsîyarîya we ye.

Kerema xwe bi zarokê xwe va bi hevra ji bo yek axaftina
şewirmendîyê werin û hemû belgenameyên pêdivî (Kerema xwe lîsteya kontrolê binihêrin) bi xwe va hevra bînîn:

Navenda Întegrasyonê (Hevahengî ya Şaredariya Herema
Weselê ji bo dê û bavên zarok û ciwanên kû wek koçber
hatine û her ûsa kesên din yên xwedîyê mafê lênêrîne
(miqatebûyînê) ne, axaftinên agahdarî dayînê – û şewirmendîyê yên şexsî peşkeş dike.
Mamostayên pispor di derbarê ew babetên kû li jêr hatine
nivisandinê de, ji bo her şexsî tek û tek û li anagorî hewcetîyê şewirmendîyê peşkeş dikin:

Gava gengaz be yek kesekê kû hûn pê va bawerin û dikare
almanî biaxife bi xwe va bi hevra bînin:

Berdewambûna heta dema qeyd kirina dibistanê.
Navenda Întegrasyonê (Hevahengî ya Şaredariyê)
zarokê we ji bo kontrol kirina ji bo destpê kirina dibistanê li cem daîreya tendurîtîyê de qeyd dike:

Daîreya tendurîtîyê we di vê derbarê de agahdar dike û
ji bo we yek rendavûyekê pêk tîne:

Navenda Întegrasyonê (Hevahengî ya Şaredariyê) ji bo
zarokê we yek dibistanekê peşkeş dike:

• Sîstema dibistan – û Perwerde kirinê ya di Eyaleta
Nordrhein-Westfalenê de.
• Dezgehên dibistan – û perwerde kirinê yên di Herema Weselê de.
• Bîyografî (serpêhatî) û plansazîya karîyera dibistanê.

Navenda Întegrasyonê (Hevahengî ya Şaredariyê) we
agahdar dike kû kîjan dibistanê de hûn dikarin zarokê
xwe qeyd bikin.

• Pêşnîyar kirina forma yek dibistanekê minasîp.
• Kontrol kirina ji bo destpê kirina dibistanê.
• Destek kirin û pirzimanî bi pê va girêdayî dersa di
derbarê zimanê dayikê de.
• Venasîna destûrname (şahadeyên) perwerdebûnê.
• Peşkeş kirina ji bo cîhên şewirmendîyê yên din.
• Rûpelên Înternetê (Online – Portale) ji bo hînbûna
zimanê.

Em ji bo we di dibistana we de kêfxweşî û serkeftin
daxwaz dikin!

• Întegrasyona sosyal bî rêya peşkeş kirina çalakîyên
kultur – û sporê.
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• Paketên perwerde – û beşdarbûnê (bi tiştên din va
bi hevra alîkarîya hînbûna almanî yê pêvek).

