
Kommunales  
Integrationszentrum
Kreis Wesel

Lista de verificação O seu parceiro no local

Kreis Wesel – Der Landrat
FD 49  Kommunale Integration
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel

Telefone 0281 207 - 4242
Fax 0281 207 - 674240
E-mail students-welcome@kreis-wesel.de

Traga os seguintes documentos:

  Documentos pessoais  

  Certificado da matrícula

  Relatórios escolares

  Comprovativos da guarda do(s) menor(es)
   
Faça uma marcação.

Se possível, faça-se acompanhar por uma pessoa de 
confiança que fale alemão.

Horários de atendimento:
Aconselhamento somente com marcação

Código de GPS: 51° 39′ 53.9″ N 6° 36′ 30.2″ E
 
Transportes públicos:  
Comboios das linhas RE 5, RE 19, RE 19a e RE 49 até 
à estação de Wesel  
Linhas de autocarro 63, 64 e 84 a partir da estação 
de Wesel até à paragem «Kreishaus».

Escola no distrito  
de Wesel
Aconselhamento escolar para 
crianças e jovens
recém-imigrados
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Os seus filhos serão registados no departamento 
de saúde para um exame médico de admissão es-
colar:

  

O departamento de saúde entrará em contacto 
consigo e marcará uma consulta:
  

O centro de integração municipal coloca os seus 
filhos numa escola:    

O centro de integração municipal informa-lhe em 
que escola pode matricular seus filhos e informa 
também a escola.

Que tenham muito prazer e sucesso na escola!

Procedimento do aconselhamento Processo até ao primeiro dia de escola

Prezados pais, responsáveis legais e encarregados de 
educação, estimadas crianças e jovens, na Renânia 
do Norte-Vestfália todas as crianças e jovens entre 
os 6 e os 18 anos vão à escola. Este é um direito e 
dever vosso.
O centro de integração municipal do distrito de Wesel 
oferece às crianças, jovens e respetivos pais recém-i-
migrados, bem como a outras pessoas sob custódia 
e tutoria legal, sessões pessoais de informações e 
aconselhamento sobre a frequência escolar.
Professores experientes fornecem aconselhamento 
individual e baseado nas necessidades sobre os se-
guintes temas:
•  Sistema escolar e educacional na Renânia do Nor-

te-Vestfália
•  Escolas e instituições de ensino no distrito de Wesel
•  Biografia educacional e planeamento da carreira 

escolar
•  Recomendação de um tipo de escola adequado
•  Exame médico de admissão escolar
•  Processo de admissão escolar
•  Promoção do multilinguismo ou de aulas da língua 

de origem
•  Reconhecimento de habilitações literárias
•  Encaminhamento para outros centros de aconse-

lhamento
•  Portais online para aprender alemão
•  Pacote de educação e participação (por ex., apoio 

adicional na língua alemã)
•  Integração social através de atividades culturais e 

desportivas
•  Mudança de escola durante os três primeiros anos 

de frequência escolar na Alemanha
•  Transição para o ensino regular
•  Desafios e questões decorrentes do quotidiano es-

colar

Ligue e faça uma marcação:  

Venha à sessão de aconselhamento com os seus fi-
lhos e traga todos os documentos necessários (con-
sulte a lista de verificação):

Se possível, faça-se acompanhar por alguém que 
fale alemão e seja da sua confiança:

0281 / 207 4242
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