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ﻓارندورف
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يحﻈﻰ مركز خدمات االندماج املحيل بدعم مشﻜور من:

اركب الباص حتى موقﻒ „كرايسهاوس” .متابعة املسﺮﻴ حتى
كرايسهاوس يف شارع فالدنبورﻏرشرتاسة  .2دخول البناء
عﱪ املدخل الرئيﴘ/مدخل الزوار .يرجى الحضور إىل
الغرفة رقم „ ”E 0.148يف الطابق األرﴈ.
تجدون املوعد املخصص لكم للمراجعة واالستشارة عىل
رسالة الدعوة.
نرجو االتصال بنا يف حال وجود أية تساؤالت!
يسعدنا تقديم النصح واملشورة لكم!
رقم الهاتﻒ0 25 81 - 53 45 05 :

إﺻدار :كانون األول/ديﺴﻤﱪ 2017
www.kreis-warendorf.de

ABC 123

 -3الرجاء اصطحاب شخص يتحدث شيئا من األملانية ،إذا
كان ممكنا .العاملون والعامالت يف مركز خدمات االندماج
املحيل يحاولون أيضا تأمني مرتجم.

أهال وسهال بكم يف نطاق دائرة فارندورف.
يجب عىل جميع األوالد والبنات يف أملانيا من  6حتى  18سنة
الذهاب إىل املدرسة .هنا تجدون كل ما يجب مراعاته يف هذا
األمر.

املدرسة

من هنا البداية

بعد تقديم االستشارة
 -6بعد فرتة وجيزة تصلكم دعوة فيها موعد
ملراجعة الدوائر الصحية.
هذا املوعد مهم ،حيث أنه من الرضوري أن يتم
فحص كل طفل قبل ذهابه إىل املدرسة .مركز
خدمات االندماج املحيل ميكنه تقديم املساعدة من
أجل تحديد هذا املوعد.

حرضات الوالدين األعزاء،
حرضات أولياء األمور األعزاء،

 -1وصلتك رسالة دعوة من مركز خدمات االندماج املحيل.
تجد يف هذه الرسالة املوعد املحدد من أجل الحصول عىل
االستشارة الالزمة.
يف مركز خدمات االندماج املحيل:
 -4يريد العاملون والعامالت معرفة تاريخ ميالد الطفل ،واللغات
التي يتكلمها ،والفرتة التي كان فيها يف املدرسة .سوف يسألونكم
فيام إذا كان الطفل يتحدث اللغة األملانية أم ال.
ضمن إطار دائرة فارندورف يوجد فصول دراسية خاصة ،ميكن
فيها تعلم اللغة األملانية برسعة .كل ما يتعلق بهذه الفصول
واملدراس ميكن معرفته خالل هذا اللقاء االستشاري.
xx/xx/20xx

 -7مركز خدمات االندماج املحيل يف دائرة
فارندورف يرسل لكم معلومات عن املدرسة التي
سوف يذهب إليها الطفل .واآلن أصبح بإمكان
الطفل الذهاب إىل املدرسة.
نتمنى لكم النجاح والصحة!
ABC 123

?

 -2توجه مع طفلك إىل هذا املوعد .يرجى اصطحاب كافة
جوازات السفر (إذا كان ذلك ممكنا) ،إضافة إىل وثيقة
التسجيل يف الدوائر املحلية .يف حال وجود أية وثائق مدرسية
للطفل ،فالرجاء اصطحاب هذه الوثائق أيضا.

املدرسة
الفكرة :مدينة كولونيا ،الصور :دائرة فارندورف،
النصوص :مقتبسة جزئيا من دائرة ليبة .مع جزيل الشكر
عىل املساعدة والدعم.

جوازات سفر
 -5بعد ذلك يقوم مركز خدمات االندماج املحيل بإرسال هذه
املعلومات عن الطفل إىل املدرسة.

وثائق

