Питання-Відповіді
Запитання та відповіді для біженців з України щодо навчання дітей у
Тематичній школі (Thema Schule) в районі (Landkreis) та в місті Ансбах
(der Stadt Ansbach).
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Які документи потрібні сім'ям для реєстрації (die Anmeldung) в
проміжній школі (an der Mittelschule )?.........................................
Як організований прийом юних школярів (junge Schülerinnen
und Schüler) до шкіл округу (Schulen im Landkreis) та міста
Ансбах ?.................................................................................................
До кого можуть звернутися старшокласники (ältere Schülerinnen
und Schüler) ?........................................................................................
Де і як знайти мою «Школу прибуття» (Ankommens-Schule)?
.......
Де створюються вітальні групи (die Willkommensgruppen)?..........
Що відбувається у «Вітальний день» („Willkommensnachmittag)
у «Школі прибуття» (an der „Ankommens-Schule“)?......................
Чи можуть співробітники вітальної групи (Willkommensgruppe)
в молодшої школи (Realschule) також погодинно доглядати
групу в середній (проміжна) школі (Mittelschule)?........................
Чи можуть учні, які відразу ж інтегруються до звичайних класів
(den Regelunterricht), також стати вітальною групою
(Willkommensgruppe) ? ........................................................................
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ВІДПОВІДІ:
1. Які документи потрібні сім'ям для реєстрації (die Anmeldung) в проміжній
школі (an der Mittelschule )?
В Школу необхідно подати:
• Контактні дані, як за звичайної реєстрації (посвідчення особи, адреса, ....);
• Доказ вакцинації проти кору (можна надати пізніше);
• Свідоцтво про первинний медичний огляд після реєстрації (можна
надати пізніше).

2. Як організований прийом юних школярів (junge Schülerinnen und
Schüler) до шкіл округу (Schulen im Landkreis) та міста Ансбах?
Учні початкової школи (6-10 років) повинні звертатися до початкової
школи (Sprengel -Grundschule) за місцем проживання/перебування.

3. До кого можуть звернутися старшокласники (ältere Schülerinnen und
Schüler)?
Учні загальноосвітньої школи (11-21 років) повідомляють у «прибуткову
школу» (Ankommens-Schule) місце свого проживання/місця перебування.
4. Де і як знайти мою «Школу прибуття» (Ankommens-Schule)?
Залежно від того, де ви живете/де ви знаходитесь, ви повинні зв'язатися
з відповідальною середньою (проміжною) школою (Mittelschule) в мережі
проміжних шкіл (Mittelschulverbund).
Це «школи прибуття» („Ankommens-Schulen“) в окрузі “ im Landkreis
та в місті Ансбах:
• Середня школа Luitpoldschule Ансбах (Mittelschule Luitpoldschule Ansbach)
• Середня школа в Ротенбурзі
(Mittelschule Rothenburg)
• Середня школа Херріден
(Mittelschule Herrieden)
• Середня школа у Фойхтванген-Штадті (Mittelschule Feuchtwangen-Stadt)
• Середня школа Дінкельсбюль
(Mittelschule Dinkelsbühl)
• Середня школа в Нойєндеттельзау
(Mittelschule Neuendettelsau)

Шкільні округи Ансбаха,
для детальної уяви використовуйте QR-код який є нижче

Клікніть на шкільний округ або скористайтеся QR-код і введіть своє місце
проживання в поле пошуку.
5. Де і як створюються вітальні групи (die Willkommensgruppen)?
Перший «Вітальний день» („Willkommens-Nachmittag“) проходит в «Школе
прибытия» аn der „Ankommens-Schule“ (Mittelschule (середній школі)).
Вітальна група (Willkommensgruppe), звичайно, також може
формуватися в загальноосвітніх школах (an den Realschulen) /гімназіях
(Gymnasien) - в залежності від сприйняття інформації дітьми під час вітальних
бесід.

6. Що відбувається у «Вітальний день» („Willkommensnachmittag) у
«Школі прибуття» (an der „Ankommens-Schule“)?
 Привітання молоді;
 Бесіда з молоддю;
 Поділ на групи, розподілені на 3 типи шкіл.

На цій 1-й зустрічі є люди, які розмовляють українською мовою і вмію
перекладати (перекладачі).
Також присутні вчителі середньої (der Mittelschule), молодшої (der
Realschule) та старшої школи (des Gymnasiums).
7. Чи можуть співробітники вітальної групи (Willkommensgruppe) в
молодшої школи (Realschule) також погодинно доглядати групу в середній
(проміжна) школі (Mittelschule)?
Це залежить від кількості дітей і від того, чи це група з молодшої
школи (Realschule) чи група з середньої школи (Mittelschule).
Представники влади просять надати більше деталей щодо цього, для
розуміння такої можливості.
8. Чи можуть учні, які відразу ж інтегруються до звичайних класів
(den Regelunterricht), також стати вітальною групою (Willkommensgruppe) ?
Учні вітальної групи (Willkommensgruppe) можуть брати участь у
звичайних заняттях на погодинній основі.
Учні звичайних класів (den Regelunterricht) можуть взяти участь у
вітальній групі (Willkommensgruppe) в індивідуальному порядку. Однак це не
повинно призводити до подвійного запису в опитуванні OWA.
Освітні вітальні групи (Willkommensgruppe) не обов’язково повинні бути
закритими.
Студентів (школярів) також можуть поетапно розділяти на окремі
класи, це може залежати від їх талантів і нахилу розвитку.
Однак педагогічна група прийому (Willkommensgruppe) має бути
фіксованою структурою, яка забезпечує регулярні зустрічі з учениками які
навчаються, що створюватиме для них відчуття забезпечення безпеки і
захисту.

