
Consultanță inițială
pentru copiii și tinerii imigrați, precum și 

pentru familiile acestora

Alleestraße 59
59269 Beckum

Mergeți cu autobuzul până la stația „Rathaus“ 
(Primărie). Pe Alleestraße, mergeți până la clă-
direa cu numărul 59 (sediul Serviciului socio-psi-
hiatric al Oficiului de Sănătate al districtului 
Warendorf). Vă rugăm să mergeți la camera 0.05 
de la parter.

Programarea pentru ședința de consiliere ați 
primit-o împreună cu invitația.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați 
telefonic! Vă consiliem cu plăcere!
Numărul nostru de telefon: 0 25 81 - 53 45 05
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Așa ne puteți găsi în Beckum:

în alte limbi
in other languages 
en d‘autres langues
en otros idiomas 
diger dillerde

Für die Zukunft gesattelt.

www.kreis-warendorf.de

Editor:
Von-Geismar-Straße 12
59229 Ahlen 
www.ki.kreis-waf.de

Contact:
eva-maria.sendt@kreis-warendorf.de
Tel.: 0 25 81 - 53 45 05

http://www.waf.de/erstberatung

Centrul Comunal pentru Integrare este subvențio-
nat de:

Stadiul: decembrie 2017

 في لغات مختلفة  



Dragi părinți, 
dragi tutori legali!

Bine ați venit în districtul Warendorf. 

În Germania, toți copiii și tinerii cu vârsta între 6 și 
18 ani trebuie să meargă la școală. Aici puteți găsi 
toate aspectele de care trebuie să țineți seama.

Începutul
1. Ați primit de la Centrul Comunal pentru Integrare 
o invitație. Aceasta conținea o programare pentru 
o discuție de consiliere. 

2. Vă rugăm să mergeți la întâlnire împreună cu 
copilul dumneavoastră. Aduceți toate pașapoartele 
și (dacă este posibil) certificatul de înregistrare. 
Aduceți cu dumneavoastră și documentele școlare 
ale copilului dumneavoastră, dacă le aveți.

           

După discuția de consiliere
6. Între timp, veți primi o programare la Oficiul de 
Sănătate.
Acest lucru este important, deoarece fiecare 
copil trebuie consultat de un medic înainte de a 
merge la școală. Centrul Comunal pentru Inte-
grare vă va ajuta cu programarea.

7. Centrul Comunal pentru Integrare al districtului 
Warendorf vă va comunica la ce școală va merge 
copilul dumneavoastră. Acum poate merge la 
școală.

Vă dorim mult succes!

Idee: Orașul Köln, imagini: Districtul Warendorf, 
texte: preluate parțial de la KI Kreis Lippe. 
Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră!

3. Dacă este posibil, vă rugăm să veniți însoțit de 
o persoană care vorbește puțin limba germană. 
Angajații Centrului Comunal pentru Integrare vor 
căuta, de asemenea, un translator. 
                                     

 

 

În Centrul Comunal pentru Integrare
4. Angajații centrului doresc să știe care este data 
de naștere a copilului dumneavoastră, ce limbi 
vorbește și de cât timp merge la școală. Vă întrea-
bă, de asemenea, dacă copilul dumneavoastră 
vorbește deja limba germană sau nu.
În districtul Warendorf există clase, în care se 
poate învăța foarte rapid limba germană. În cadrul 
discuțiilor de consiliere, veți afla toate informațiile 
despre aceste clase și despre școlile respective.

                             

5. După aceea, Centrul Comunal pentru Integrare 
va trimite școlii informațiile despre copilul dumnea-
voastră.
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