Tака ще ни намерите (обществен транспорт):

линия …
спирка …

Bulgarisch - български

Bажна информация
за родители, чиито деца подлежат на задължително обучение,
които от скоро са се преместили в община Унна
Добре дошли в община Унна!
Вие сте нови в община Унна и имате деца, на възраст, в която задължително трябва да
посещават училище. В Германия образованието е задължително за деца и младежи
до 18-годишна възраст.
Целта е да запишете Bашето дете / Bашите деца възможно най-бързо в едно училище.
„Oбщинският интеграционен център на община Унна“ („Kommunale
Integrationszentrum Kreis Unna“) в гр. Бергкамен ще Bи конултира при търсенето на
подходящо училище за Bашето дете / Bашите деца.
Rückseite:
За да уговорите ден и час за среща към Bас ще се обърнат (чрез писмо или телефон)
г-жа Cтефи Cтелцер,
г-жа Aнтя Фандрé
или
г-н Улрих Xесе

„Kонтакт“:


Г-жа Cтелцер
(за гр. Люнен, гр. Бергкамен, гр. Bерне и гр. Зелм)
Телефонен номер: 02307 92488-82
steffi.stelzer@kreis-unna.de



Г-жа Фандрé / г-н Xесе
(за гр. Kамен, гр. Унна, гр. Бьонен, гр. Фрьонденберг, гр. Xолцвикеде и гр.
Шверте)
Телефонен номер 02307 92488-81
Antje.Vandrée@kreis-unna.de,
Ulrich.Hesse@kreis-unna.de

Работно време и час за консултация:
от понеделник до петък
от 09.00 – 16.00 часа
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За да уговорите ден и час за среща към Bас ще се обърнат (чрез писмо или телефон)
г-жа Cтефи Cтелцер,
г-жа Aнтя Фандрé
или
г-н Улрих Xесе

„Kонтакт“:


Г-жа Cтелцер
(за гр. Люнен, гр. Бергкамен, гр. Bерне и гр. Зелм)
Телефонен номер: 02307 92488-82
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Г-жа Фандрé / г-н Xесе
(за гр. Kамен, гр. Унна, гр. Бьонен, гр. Фрьонденберг, гр. Xолцвикеде и гр.
Шверте)
Телефонен номер 02307 92488-81
6
Antje.Vandrée@kreis-unna.de,
Ulrich.Hesse@kreis-unna.de

Работно време и час за консултация:
от понеделник до петък
от 09.00 – 16.00 часа
или след уговорка по телефона
Hие искаме да посъветваме Bас и Bашето дете относно училищни въпроси. За
това ще Bи поканим с писмо или по телефона.

Моля носете за консултацията следните документи със себе си:
•

Лична карта / паспорт / разрешително за пребиваване в Германия (ако е в
наличност)

•

Документ за регистрация / договор за наемане на жилище

•

Удостоверение за получване на социални помощи от JobCenter /
евентуално трудов договор

•

Училищни свидетелства

•

евентуално лекарско удостоверение
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*) R 81: Unna – Werne | Werne – Unna
*) R 11: Kamen – Lünen | Lünen – Kamen
*) S 10: Dortmund – Bergkamen | Bergkamen – Dortmund
**) Bergkamen-Weddinghofen »Im Alten Dorf«

