Otobüs veya bölgesel tren
(Regiobahn) ile ulaşım
Bize en iyi şekilde ulaşabileceğiniz duraklar aşağıdadır:
„Jubiläumsplatz“
Otobüs hatları SB 68, O10, O13, 738, 741, 742, 743, 745, 746,
748, 749 tüm yönlerden
„Am Kolben“
Otobüs hatları O11 und 738 ve Düsseldorf yönünden
„ME-Zentrum”
Bölgesel tren S 28
ile Düsseldorf yönünden
Oradan yürüyerek yakl. 10-15 dakikada ulaşabilirsiniz.

Okul danışmanlığı
Yeni göçmen aileler
için

Adres:
Kreisverwaltung Mettmann, Verwaltungsgebäude 4,
Düsseldorfer Straße 47, 40822 Mettmann
Oda 4.328

Mettmann bölge entegrasyon merkezini teşvik eden:

Künye
Kreis Mettmann, Der Landrat
Düsseldorfer Straße 26, 40822 Mettmann
www.kreis-mettmann.de

Kreis Mettmann

Yeni göçmen aileler için okul
danışmanlığı
Sevgili Ebeveynler, Sevgili Veliler
Aileniz ile birlikte Mettmann bölgesine yeni taşınmış
bulunuyorsunuz.

Hoş Geldiniz!

11 ile 18 yaş arası çocuklarınız mı var?
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Bu durumda çocuğunuz orta öğretime gidecektir.

1

.

Lütfen Mettmann bölge entegrasyon merkezini
arayınız. Burada size çocuğunuza uygun okul türü
ve bir okul yerinin danışmanlığı için bir randevu
verilecektir.

Çocuğunuz

•

Çocuğun pasaportu

•

Çocuğun ikamet belgesi
(Meldebescheinigung)

•

Ana vatanda aldığı karneleri

•

Tercümanlık yapacak/ Almanca konuşabilen
bir kişi İhtiyaç durumunda tarafımızca bir
tercüman organize edilebilir.

Görüşmenin konuları:

Öğretmen
Michaela Balz-Immel
Telefon: 02104/99-2190
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Çocuğunuz 6 ile 10 yaş arasında mı?

https://www.kreis-mettmann.de/Schulverzeichnis

•

İletişim ortaklarınız:

6 ile 18 yaş arası tüm çocukların Almanya’da okula gitme
zorunlulukları vardır. Size bir okul bulmanız için memnuniyetle
yardımcı olacağız.

Öyleyse çocuğunuzun bir ilkokula gitmesi gerekir. Lütfen
size en yakın bir ilkokula çocuğunuzun kaydını kendiniz
yaptırın. İlgili okulların adreslerinin bulunduğu bir listeyi okul
müdürlüğünden alabilir veya listeye aşağıdaki internet web
sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz:

Lütfen randevuya gelirken aşağıdakileri
beraberinizde getiriniz:

Öğretmen
Leonie Keser
Tel: 02104/99-2198

E-Posta: integration@kreis-mettmann.de
Bilgi: www.kreis-mettmann.de/integration
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•

Şimdiye kadar gittiği okulla

•

olası yabancı dil bilgileri

•

olası Almanca bilgileri

•

Latin alfabesine hakimiyet

Bölge entegrasyon merkezi uygun okul ile
iletişime geçip, size kayıt tarihini posta yoluyla
veya telefon üzerinden iletecektir.
Çocuğunuzun kaydını, bildirilen tarihte
yapacaksınız. İhtiyaç durumunda bir tercüman
organize edilebilir.
Okul hekimliği muayene randevusu için sağlık
dairesinden (Gesundheitsamt) posta yoluyla bir
bildiri alacaksınız. Lütfen randevuyu mutlaka
dikkate alın.

