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Görüşme saatiniz davet mektubunda belirtilmiştir.
Bölgesel uyum sağlama merkezi tarafindan

Szkola
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Sevgili veliler!

3. Mümkünse beraberinizde yeteri kadar Almanca

Warendorf ilҫesine hoşgeldiniz.

miș olur. Yoksa bölgesel uyum sağlama merkezi

ABC 123

bilen bir kiși de olursa anlașmada kolaylik sağlanyetkililrinin bir tercüman bulma zorunluluğu doğar.

SCHOOL

Almanyada 6 - 18 yaşlari arasindaki ҫocuklarin
okul mecburiyetleri vardir. Burada bununla ilgili göz
önünde tutulmasi gerekli herşeyi bulabilirsiniz.

Görüșme sonunda
6. Bu arada size sağlik kurumunda çocuğunuzun

Bașlangiç

muayenesi için belirlenen zaman bildlrllecektir.

1. Sizler bölgesel uyum sağlama merkezinden

Bu bildiri çocuğunuzun okula bașlamadan evvel

görüșme saatini belirten bir davet mektubu almiș
bulunuyorsunuz.

Bölgesel uyum sağlama merkezinde
4. Vazifeli kișiler çocuğunuzun doğum tarihini, hangi dilleri konuștuğunu ve ne kadar zamandan beri

muayene olmasi bakimindan oldukça önemlidir.
Muayeneyle igilli bu randevuyu alirken bölgesel
uyum sağlama merkezi size yardimci olur.

okula gittiğini, almanca konușup konușamadiğini
bilmek isteyeceklerdir.
Warendorf ilçesinde özel olarak oldukça çabuk
almanca öğrenilebilecek sinifar mevcuttur. Bu si-

xx/xx/20xx

niflar ve ilgili okullar hakkindaki bilgileri görüșmeye
7. Warendorf bölgesel uyum sağlama merkezi

geldiğinizde öğrenebilirsiniz.

size çocuğunuzun hangi okula bașlayacağini

2. Ҫocuğunuzla birlikte bu görüșmeye lütfen katilin.
Pasaportlarinizi, ikamet (konut) belgesini, çocuğunuzun karnelerini beraberinizde getirin.

bildlrllecektir. Artik çocuğunuz okula gidebillir.

?

PAȘAPORT

Bașarilar dileriz!
ABC 123

				

DOCUMENTE

SCHOOL

Tasari: Köln ili, Resimier: Warendorf ilçesi,
5. Bunlari takiben bögesel uyum sağlama merkezi

Yayilar: Kismen Lippe ilçesinden alinmiștir.

çocuğunuzla ilgili bilgilri yetkili okula gönderir.

Desteklerinize teșekkürler!

