
Kommunales  
Integrationszentrum
Kreis Wesel

Ellenőrzőlista Az Ön helyszíni partnere

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

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

Kérjük, hozza magával a következő 
dokumentumokat:

  Személyes okmányok  

  Lakcímbejelentési igazolás

  Iskolai bizonyítványok

  Felügyeleti jogra vonatkozó igazolások
   
Kérjük, egyeztessen időpontot.

Kérjük, hogy lehetőség szerint hozzon magával egy 
bizalmi személyt, aki beszél németül.

Fogadóórák:
Tanácsadás kizárólag előzetes  
időpont-egyeztetést követően

GPS-kód: 51° 39’ 53,9”‘ N 6° 36’ 30,2” E
 
Tömegközlekedés:  
Az RE 5, RE 19, RE 19a és RE 49 vonatok Wesel 
pályaudvarig  
63-as, 64-es és 84-es buszok Wesel pályaudvarról  
a „Kreishaus” megállóig.

A Kreis Wesel iskolái
Iskolai tanácsadás újonnan 
betelepült gyermekek és  
fiatalok számára
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Gyermekeit az Egészségügyi Hivatalban (Gesund-
heitsamt) regisztrálják az iskolaérettségi tesztre:

  

Az Egészségügyi Hivatal felveszi Önnel a kapcsola-
tot, és időpontot ad:
  

A Kommunális Integrációs Központ (Kommunales 
Integrationszentrum) kiközvetíti gyermekeit egy 
iskolába:    

A Kommunális Integrációs Központ tájékoztatja 
Önt és az iskolát, hogy melyik iskolába írathatja be 
gyermekeit.

Sok sikert kívánunk az iskolához!

A tanácsadói beszélgetés menete A beiskolázás folyamata

Kedves szülők, gondviselők és törvényes képviselők, 
kedves gyermekek és kedves fiatalok!
Észak-Rajna-Vesztfáliában minden 6 és 18 év közötti 
gyermek és fiatal iskolába jár. Ez egyben joguk és kö-
telességük is.
A Kommunales Integrationszentrum Kreis Wesel sze-
mélyes tájékoztatást és tanácsadást kínál az újon-
nan betelepült gyermekek, fiatalok és szüleik, vala-
mint gyámjaik és törvényes képviselőik számára az 
iskolalátogatásra vonatkozóan.
Tapasztalt pedagógusok nyújtanak egyéni és az igé-
nyeknek megfelelő tanácsadást a következő témák-
ban:
•  Észak-Rajna-Vesztfália iskolai és oktatási rend-

szere
•  A Kreis Wesel oktatási és képzési intézményei
•  Oktatási életrajz és iskolai karriertervezés
•  Megfelelő képzési forma ajánlása
•  Iskolaérettségi teszt
•  Beiskolázási eljárás
•  A többnyelvűség, illetve a származási nyelven tör-

ténő oktatás támogatása
•  Az iskolai végzettségek elismerése
•  Átirányítás más tanácsadóhelyekre
•  Online portálok német nyelvtanuláshoz
•  Képzési és részvételi csomag (többek között kie-

gészítő német nyelvi támogatás)
•  Társadalmi integráció kulturális és sportolási le-

hetőségek által
•  Iskolaváltás az első három németországi iskolai 

évek keretében
•  Áthelyezés a hagyományos oktatásba
•  A mindennapi iskolai élet kihívásai és kérdései

Kérjük, telefonáljon egy tanácsadási időpont egyez-
tetése érdekében:

Kérjük, hogy gyermekeivel együtt jöjjön a tanács-
adásra, és hozza magával az összes szükséges doku-
mentumot is (lásd az ellenőrzőlistát):

Lehetőség szerint hozzon magával egy németül be-
szélő személyt, aki az Ön bizalmát élvezi:

0281 / 207 4242

©
 w

m
ia

m
i –

 F
ot

ol
ia

.c
om


