Kommunales
Integrationszentrum
Kreis Wesel

ستاسو ملګرۍ ستاسو په منطقه کښې

د ضروری شیانو لست

Kreis Wesel – Der Landrat
FD 40-2 Schulverwaltung und
Regionale Bildungsberatung
Kommunales Integrationszentrum (KI)
KREIS WESEL
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel

:مهربانی وکړی دغه اسناد د ځانه سره راوړی
 شناخت کارډ،تذکرې
د ثبت احوال سند
شهادنامې

Telefon 0281 207 - 4242
Fax
0281 207 - 674240
E-Mail students-welcome@kreis-wesel.de

دسرپرستی سند
!مهربانی وکړی وخت واخلی
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که کیدایې سی نو د خپل اعتماد یو نفر چه په جرمنی ژبه پوهېږی د ځان
.سره راولۍ
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Kreis Wesel ښوونڅۍ په
کښې
د نوو مهاجر کوچنیانو او څوانانو د ثبت
نام مشوره
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GPS-Code: 51° 39‘ 53.9‘‘ N 6° 36‘ 30.2“ E
:د عام د ټرانسپورپ وسیله
 پورېWesel Bahnhof تر421  او420 په ریل ګاډی
 سره تر86  و64 ،63  څخه په سرویسWesel Bahnhof د
." پورېArbeitsamt"
:د مالقات وخت
 بجو12:00  څخه تر9:00 د

دوشنبه او سه شبنه

 بجو پوری16:00  څخه تر14:00 د

		
پنجشنبه

همدغسې پر ټاکلی وخت باندې
:د مالقات وخت په رخصتی کښې
.یوازې پر ټاکلی وخت باندې
Paschto

Piktogramme: © Stadt Köln

د مشورې د خبرو جریان
مهربانی وکړی تلفون وکړی د مشورې د پاره وخت واخلۍ:

ګرانو مندو او پلرونو ،ګرانو سرپرستانو ،ګرانو کوچنیانو او څوانانو!
په  Nordrhein-Westfalenکښې د  6څخه تر 18کلن پورې ټوله
کوچنیانو او څوانان و ښوونڅی ته څی ولی چه دغه ددوی وظیفه او
ددوی حق دی.

د کار جریان تر ثبت نام پورې
د یوکیدلو محلی مرکز ستاسو کوچنیان و ښوونځۍ ته د داخیلیدو د
وړتیا د معاینې د پاره د صحت و ادارې ته معرفی کوی:

02 81 / 2 07-42 42
مهربانی وکړی د مشورې د خبرو د پاره خپل کوچنیان د څان سره
راولۍ او ضروری اسناد هم راوړۍ (دضروری شیانو لست وګورۍ):

د ویزل د حوزې محلی یوکیدلو مرکز و ټولو کوچنیانو او څوانانو ته
چه نوی و جرمنی ته راغلې دی او ددوی و مندو او پلرونو او هغو
کسانو ته چه سرپرستان دی شخصی معلومات او و ښوونڅی ته د
داخیلیدو په باره کښې مشوره ورکوی.

د صحت اداره به ستاسو سره تماس ونیسی او د معاینې وخت به
درکړی:

تجربه کار معلمین په انفرادی ډول او ضروری مشوره په الندنی
موضوعاتو کښې ورکوی:
• د  Nordrhein-Westfalenد تعلیم او تربیې سسټم

که کیدایې سی نو د خپل اعتماد یو نفر چه په جرمنی ژبه پوهېږی د
ځان سره راولۍ:

• ښوونڅۍ او د ښوونی سهولتونه په  Kreis Weselکښې
• د تربیت حال او د زده کړنې د دورې تدبیر

د حوزې محلی یوکیدلو مرکز ستاسو د اوالدونو لپاره په ښوونڅی
کښې ځای موندی:

• د مناسب ډول ښوونڅی پیشنهاد
• د ښوونڅی د وړ کیدلو معاینات
• د نورو ژبو زده کوولو تشویق او د خپلې ژبې تدریس
• د شهادنامو قبولول

د یوکیدلو محلی مرکز به ستاسو ته معلومات درکړی چه په کومه
ښوونڅۍ کښې کوالیې سۍ د خپل کوچنیانو ثبت نام وکړۍ.

• و نورو مشورې مرکزونو ته لېږل
• د انټرنیټ په ذریعه جرمنی زده کول
• تعلیمی او ونډه اخیستلو بنډلونه (لکه چه د جرمنی ژبی لپاره
اضافی مرسته)
• به اجتماعی دول یوکیدل په فرهنګی او سپورټی فعالیتونو د
پیشنهادونو په الر
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وخت مو ښه او په ښوونڅۍ کښې بریالۍ سۍ!

