
Kommunales  
Integrationszentrum
Kreis Wesel

Listă de verificare Partenerul dumneavoastră la fața locului

Administrația districtuală  
Wesel – Prefectura
FD 49 Kommunale Integration
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel

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

Vă rugăm să aveți la dumneavoastră următoarele 
documente:

  Documente personale  

  Certificat de înregistrare

  Certificate școlare

  Adeverință privind reprezentantul legal
   
Vă rugăm să vă faceți o programare.

Dacă este posibil, aduceți cu dumneavoastră o per-
soană de încredere care vorbește limba germană.

Program de lucru:
Consiliere numai cu programare

Coordonate GPS: 51° 39′ 53,9″ N 6° 36′ 30,2″ E
 
Mijloace de transport public:  
Liniile de tren RE 5, RE 19, RE 19a și RE 49 până la 
gara Wesel  
Liniile de autobuz 63, 64 și 84 de la gara Wesel până 
la stația de autobuz „Kreishaus”.

Școala în 
Administrația 
districtuală Wesel
Consiliere pentru școală pentru 
copii și tinerii nou-emigrați
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Copiii dumneavoastră vor fi înscriși la departa-
mentul de sănătate pentru o investigație medicală 
pentru înscrierea la școală:

Departamentul de sănătate vă va contacta și vă va 
face o programare:

Centrul municipal de integrare vă plasează copiii la 
o școală:    

Centrul municipal de integrare vă va informa care 
este școala la care vă puteți înscrie copiii și va infor-
ma școala despre acest lucru.

Distracție plăcută și succes la școală!

Derularea discuției de consiliere Procedura de înscriere la școală

Dragi părinți, reprezentanți legali și tutori legali, 
dragi copii și tineri,

în Renania de Nord-Westfalia merg la școală toți 
copiii și tinerii având vârste cuprinse între 6 și 18 ani. 
Acesta este dreptul și obligația lor.

Centrul municipal de integrare al Administrației dis-
trictuale Wesel le oferă copiilor și tinerilor nou-emi-
grați și părinților lor, precum și altor reprezentanți 
legali și tutori informații personale și sesiuni de con-
siliere pentru școlarizare.

Cadre didactice cu experiență le oferă sfaturi indi-
viduale și bazate pe nevoi cu privire la următoarele 
subiecte:

•  Sistemul școlar și de învățământ din Renania 
de Nord-Westfalia

•  Școli și unități de învățământ în Administrația 
districtuală Wesel

•  Biografie educațională și planificarea etapelor 
școlare

•  Recomandarea unui format de școală adecvat
•  Investigații medicale la admiterea la școală
•  Procedura de înscriere la școală
•  Promovarea multilingvismului sau a cursurilor în 

limba maternă
•  Recunoașterea diplomelor și certificatelor școlare
•  Intermediere pentru centrele de consiliere
•  Portaluri online pentru învățarea limbii germane
•  Pachet educațional și de participare (printre altele, 

promovarea  suplimentară a limbii germane)
•  Integrare socială prin oferte de activități culturale 

și sportive
•  Schimbarea școlii în decursul primilor trei ani de 

frecventare a școlii în Germania
•  Trecerea la cursurile obișnuite
•  Provocări și întrebări în viața școlară de zi cu zi

Vă rugăm să sunați și să faceți o programare pentru o 
consiliere:  

Vă rugăm să veniți la discuția de consiliere cu copiii 
dumneavoastră și să aveți la dumneavoastră toate 
documentele necesare (vezi lista de verificare):

Dacă este posibil, veniți cu o persoană de încredere 
care vorbește limba germană:

0281 / 207 4242
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