Ellenőrző lista
Kérem, hozzák magukkal a következő 			
dokumentumokat:
személyazonossági dokumentumok
bejelentő lap
iskolai bizonyítványok
igazolások a gondviselői viszonyról

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

Kommunales
Integrationszentrum
Kreis Wesel

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

Kérjenek beszélgetési időpontot!
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Lehetőleg jöjjön Önökkel egy olyan személy, akiben
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GPS Code: 51°39´53.9´´N 6° 36´ 30.2“ E
Közösségi közlekedés:
420 és 421 számú vonattal Wesel állomásig,
Wesel állomástól a 63, 64 és 86 számú busszal
az „Arbeitsamt“ megállóig.

Iskola Wesel járásban
beiskolázási tanácsadó beszélgetésre frissen bevándorolt gyermekek számára

Fogadó órák:
Hétfőn és kedden

09.00 - 12.00 óra

csütörtökön

14.00 – 16.00 óra

valamint megállapodás szerint.
Fogadó órák szünidőben:
tanácsadás csakis előzetes megállapodás szerint.
Piktogramme: © Stadt Köln

Ungarisch

A tanácsadás lefolyása
Kesves szülők, kedves gondviselők, Kedves gyerekek,
kedves tanulók,

Kérem, kjenek telefonon tanácsadási Időpont:
02 81 / 2 07-42 42

Észak-Rajna-Vesztfália tartományban az iskola kötelezettség 6-tól 18 éves korig érvényes. Az iskolalátogatás
jog és egyben kötelezettség.

Kérem jöjjön gyermekével együtt tanácsadó beszélgetésre és hozza magával a szükséges dokumentumokat (ld.
Ellenőrző lista):

Wesel járás Kommunális Integrációs Központja az újonnan bevándorolt gyermekek és szüleik illetve egyéb gondviselőjük számára személyes tájékoztató beszélgetést
kínál az iskolalátogatással kapcsolatban.

A beiskolázás lefolyása
A Kommunális Integrációs Központ bejelenti az Ön gyermekeit az egészségügyi hivatalban beiskolázás előtti vizsgálatra:

Az egészségügyi hivatal jelentkezik önnél és megbeszél
Önnel egy beszélgetési időpontot:

Tapasztalt tanárok testreszabott és szakszerű tanácsokat
nyújtanak az alábbi témákban:
Lehetőleg jöjjön Önökkel egy olyan személy, akiben megbíznak és aki beszél németül:

• Észak-Rajna-Vesztfália tartomány iskolarendszere
• Wesel járás oktatási intézményei

A Városi Integrációs Központ elhelyezi gyermekeit egy
iskolába:

• tanulmányi életpálya és annak egyedi tervezése
• a megfelelő iskolára vonatkozó tanácsok
• beiskolázás előtti orvosi vizsgálat
• Többnyelvű és anyanyelvi oktatás

A Kommunális Integrációs Központ közli Önnel és az iskolával, melyik iskolába irathatja be gyermekét:

• korábbi iskolái végzettség elismerése
• közvetítés más tanácsadó intézményekbe
• Internetportálok német nyelvtanuláshoz
• Kepzési csomagok (paul a német nyelvtanulás
		támogatása)
• Szociális integráció kulturális és sportlehetőségek
		révén
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Sok sikert és örömet az iskolában!

