Listă de verificare

Documente de identitate
Adeverinţă de stabilire a domiciliului
Documente şcolare
Adeverinţe privind custodia
Vă rugăm să stabiliţi o programare!
Dacă este posibil, vă rugăm să veniţi însoţit de o perso-

Kommunales
Integrationszentrum
Kreis Wesel

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

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

Kreisverwaltung
Auedamm

Dienststelle
Jülicher Straße
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Vă rugăm să aveţi asupra dumneavoastră următoarele

Partenerul dumneavoastră local

rste
Kurfü nring
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Coordonate GPS: 51° 39‘ 53.9‘‘ N 6° 36‘ 30.2“ E
Mijloace de transport în comun: Liniile DB 420 şi 421
până la gara Wesel, Liniile de autobuz 63, 64 şi 86 de
la gara Wesel până la staţia „Arbeitsamt“

Şcoala în districtul
Wesel
Consultanţă privind înscrierea
la şcoală pentru copii şi tineri
imigraţi recent

Ore de lucru cu publicul:
luni şi marţi

ora 09:00 - 12:00

joi		

ora 14:00 - 16:00

şi în funcţie de programări
Ore de lucru în timpul vacanţelor:
Consultanţă exclusiv în funcţie de programări
Piktogramme: © Stadt Köln

Rumänisch

Desfăşurarea discuţiei consultative
Dragi părinţi, dragi tutori şi custozi,
dragi copii şi dragi tineri,

Vă rugăm să sunaţi la următorul număr pentru a stabili o
programare:
02 81 / 2 07-42 42

în landul Nordrhein-Westfalen toţi copiii şi tinerii cu
vârsta între 6 şi 18 ani urmează cursurile şcolare. Acesta
este dreptul şi obligaţia lor.

Vă rugăm să veniţi la o discuţie consultativă împreună cu
copiii dumneavoastră şi să aduceţi toate documentele
necesare (a se vedea lista de verificare):

Centrul Comunal de Integrare Districtul Wesel oferă copiilor, tinerilor şi părinţilor imigraţi recent şi altor tutori
discuţii informative şi consultative personale privind înscrierea la şcoală.

Parcursul până la înscrierea la şcoală
Centrul Comunal de Integrare va înscrie copiii dumneavoastră la departamentul pentru sănătate publică
pentru examenul medical în vederea înscrierii la şcoală:

Departamentul pentru sănătate publică vă va contacta
şi va stabili o programare:

Profesori cu experienţă vă oferă consultanţă individuală
şi în funcţie de necesitate pe următoarele subiecte:
Dacă este posibil, vă rugăm să veniţi însoţit de o persoană
de încredere care vorbeşte limba germană:

• Sistemul şcolar şi educaţional în landul		
		Nordrhein-Westfalen

Centrul Comunal de Integrare intermediază înscrierea
copiilor dumneavoastră la o şcoală:

• Şcoli şi instituţii educaţionale în districtul Wesel
• Biografia educaţională şi planificarea parcursului
		educaţional
• Recomandarea unei forme de învăţământ adecvate

Centrul comunal de integrare vă va comunica dumneavoastră şi şcolii la ce şcoală pot fi înscrişi copiii dumneavoastră.

• Examen medical la înscrierea la şcoală
• Promovarea vorbirii mai multor limbi sau ore de
		 curs în limba maternă
• Recunoaşterea studiilor finalizate
• Intermedierea contactului cu alte instituţii de 		
		consultanţă
• Portale online pentru învăţarea limbii germane
• Pachete educaţionale şi de participare 		

Vă dorim să vă facă plăcere şi vă urăm mult succes
la şcoală!

		 (printre altele, stimularea suplimentară a 		
• Integrarea socială prin oferte culturale şi sportive

© wmiami - Fotolia.com

		 învăţării limbii germane)

Albanisch

