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ستاسې ځایی شریکد کنټرول نوملړ

د Wesel ولسوالۍ – د ولسوالۍ اداره
 په سیمه ییزه ټولنه کې د ادغام 49  تخصصي 

خدمتونه
Reeser Landstraße 31

Wesel 46483

0281 207 - 4242 تلیفون 
0281 207 - 674240 فکس 

students-welcome@kreis-wesel.de بریښنالیک 

مهرباني وکړئ دا الندې اسناد ځان سره راوړئ:

شخصي اسناد     

د نوم لیکنې تصدیق   

د ښوونځي تصدیقونه   

د خلکو د پاملرنې اړوند تصدیقونه   
   

مهرباني وکړئ د مالقات لپاره وخت همغږی کړئ.

مهرباني وکړئ د امکان په صورت کې د ځان سره د ډاډ وړ یو 
فرد راوړئ چې په آلماني ژبه غږیږي.

د مشورې ساعتونه:
مشوره یوازې د مالقات اخیستلو له مخې ترسره کیږي

 51° 39′ 53.9″ N 6° 36′ 30.2″ E :جي پي ایس کوډ
 

 عمومي نقلیه وسایل: 
د RE 19a ، RE 19 ، RE 5 او RE 49 ریل لیکې تر د 

 Wesel 
 Wesel ریل الرې تمځای پورې د 63  ، 64  او 84  بس لیکې د

ریل الرې تمځای څخه تر د "Kreishaus  " تمځای پورې.

د Wesel ولسوالۍ کې 
ښوونځی

آلمان ته نوي مهاجر شوي 
ماشومانو او

تنکي ځوانانو لپاره
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ستاسې ماشوم ښوونځي ته د تګ معاینې لپاره د روغتیا ادارې سره 
نوم لیکنه کیږي:

  

د روغتیا اداره تاسې سره اړیکه نیسي او تاسې ته د مالقات وخت 
درکوي:

  

په ځایی ټولنه کې د ادغام مرکز ستاسې ماشومان یوه ښوونځي ته 
معرفي کوي:    

په ټولنه کې د ادغام مرکز تاسې او ښوونځي ته معلومات ورکوي 
چې په کوم ښوونځي کې کولی شئ خپل ماشومان داخل کړئ.

په ښوونځي کې ښه وخت او ښه بخت ولرئ!

په ښوونځي کې نوم لیکنې پورې پروسهد مشورې پروسه

محترم والدین، سرپرستانو او قانوني سرپرستانو، 
ګرانو ماشومانو او تنکي ځوانانو،

عمر  پورې  کلونو    18 تر  څخه    6 د  کې  وستفالن   – نوردراین  په 
لرونکي ټول ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځي ته ځي. دا د هغوی 

حق او دنده ده.

نوي مهاجر شوي  ادغام مرکز  د  ټولنه کې  په  ولسوالۍ   Wesel د 
ماشومانو او تنکي ځوانانو او د هغوی والدین او د سرپرستۍ او واک 
تللو په اړه د  لپاره ښوونځي ته د  افرادو  قانوني حق لرونکي نورو 

پوهاوي او مشورې حضوري ناستې وړاندې کوي.

تجربه لرونکي ښوونکي، د الندې موضوعاتو په اړه په فردي توګه 
او د اړتیا سره په متناسب ډول مشوره ورکوي:

•  سیستم مدرسه و آموزش در نردراین-وستفالن

•  په Wesel ولسوالۍ کې ښوونځي او د زده کړې مرکزونه

•  ښوونیزه بیوګرافي او د زده کړې د الرې برنامه جوړول

•  د مناسب ښوونځي د ډول الرښوونه

•  ښوونځي ته د ننوتلو معاینه

•  په ښوونځي کې د نوم لیکنې چاره

•  د څو ژبو یا زده کړې تقویت د پیل ژبه

•  د تحصیلي اسنادو تایید

•  نورو مشورتي مرکزونو ته معرفي

•  د آلماني ژبې د زده کړې آنالین پورتال

•  د زده کړې او ګډون کڅوړه )لکه د آلماني ژبې تکمیلي تقویت(

•  د کلتوري او ورزشي برنامو له الرې ټولنیز ادغام

•  د زده کړې لومړیو درې کلونو چوکاټ کې د ښوونځي بدلون د 
آلمان ښوونځیو کې

•  عادې زده کړې ته لیږد

•  د ښوونځي ورځنیو چارو کې ننګونې او مسایل

لپاره یو وخت همغږی  مهرباني وکړئ اړیکه ونیسئ او د مشورې 
کړئ:  

مهرباني وکړئ د خپلو ماشومانو سره د مشورې ناستې ته راشئ او 
ټول الزمي اسناد د ځان سره راوړئ )د کنټرول نوملړ ته مراجعه 

وکړئ(:

مهرباني وکړئ د امکان په صورت کې، ځان سره یو فرد راوړئ چې 
په آلماني ژبه غږیږي او تاسې ورباندې ډاډ ولرئ:

0281 / 207 4242
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