
Kommunales  
Integrationszentrum
Kreis Wesel

Kontrol listesi Yerel ortağınız

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

Telefon 0281 207 - 4242
Faks 0281 207 - 674240
E-posta students-welcome@kreis-wesel.de

Lütfen aşağıdaki belgeleri getirin:

  Kimlik belgeleri  

  Adres kaydı

  Okul karneleri

  Kişilere sağlanan bakımla ilgili belgeler
   
Lütfen randevu alın.

Mümkünse yanınızda Almanca bilen güvendiğiniz 
birini getirin.

Görüşme saatleri:
Yalnızca randevu ile danışmanlık hizmeti verilir

GPS konumu: 51° 39′ 53.9″ N 6° 36′ 30.2″ E
 
Toplu taşıma:  
Wesel tren istasyonuna kadar RE 5, RE 19, RE 19a ve 
RE 49 tren hatları  
Wesel tren istasyonundan "Kreishaus" durağına 
kadar 63, 64 ve 84 numaralı otobüs hatları.

Wesel Bölgesinde 
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Almanya'ya yeni göç etmiş çocuklar 
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Çocuklarınız okula giriş muayenesi için sağlık dai-
resine kaydedilir:

  

Sağlık dairesi size ulaşıp bir randevu verir:
  

Belediye Entegrasyon Merkezi çocuklarınızı bir 
okula yerleştirir:    

Belediye Entegrasyon Merkezi çocuklarınızı hangi 
okula kaydettirebileceğinizi size ve okula bildire-
cektir.

Okulda başarılar ve iyi eğlenceler!

Danışmanlık süreci Okul kaydına kadarki süreç

Sevgili ebeveynler, bakım ve koruma yetkilileri ve 
veliler, sevgili çocuklar ve gençler,

Kuzey Ren-Vestfalya'da 6-18 yaşları arasındaki tüm 
çocuklar ve gençler okula gidiyor. Bu onların hakkı 
ve sorumluluğudur.

Wesel Bölgesi Belediye Entegrasyon Merkezi, Alman-
ya'ya yeni göç etmiş çocuklar, gençler ve ebeveynleri 
ile onların bakım ve koruma yetkilileri ve velileri için 
okulla ilgili bireysel bilgilendirme ve danışmanlık 
hizmetleri sunar.

Deneyimli öğretmenler bireysel olarak ve ihtiyaçla-
rınıza göre şu konularda danışmanlık hizmeti sunar-
lar:

•  Kuzey Ren-Vestfalya'daki eğitim sistemi

•  Wesel bölgesindeki okullar ve eğitim kurumları

•  Eğitim biyografisi ve okul kariyer planlaması

•  Uygun bir okul türünün tavsiye edilmesi

•  Okula giriş muayenesi

•  Kayıt süreci

•  Çok dilli eğitim ya da ana dilinde eğitim desteği

•  Denklik

•  Diğer danışma merkezlerine yönlendirme

•  Almanca öğrenmek için çevrimiçi platformlar

•  Eğitim ve katılım paketi (ek Almanca desteği vs.)

•  Kültürel ve sportif faaliyetler ile sosyal entegras-
yon

•  Almanya'daki ilk üç okul yılında okul değişimi

•  Normal müfredata geçiş

•  Günlük okul hayatıyla ilgili zorluklar ve sorular

Danışmanlık randevusu için lütfen arayın:  

Lütfen çocuklarınızla bir danışmanlık görüşmesine 
gelin ve gerekli tüm belgeleri (kontrol listesine ba-
kın) yanınızda getirin:

Mümkünse yanınızda Almanca bilen ve güvendiğiniz 
birini getirin:

0281 / 207 4242
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