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Посещаване на училище в Мюнстер 
 
 
Уважаеми родители (настойници), 
 
Добре дошли в Мюнстер! Децата Ви ще ходят на училище в Мюнстер, където важи 
училищна система, която е различна от тази във Вашата страна.  
Искаме да Ви помогнем да се ориентирате по-лесно и да Ви подкрепим в намирането на 
подходящо училище за Вашето дете. 
 
За деца и младежи, които идват от други страни, първото място за контакт преди 
регистриране в училище е Bildungsberatung (Служба за консултация относно 
образованието). 
 
Вашето дете посещава училище в Мюнстер, което съответства на нивото му на знания и 
неговите индивидуални таланти, независимо от знанията му по немски език. Всяко дете 
трябва да може успешно да продължи училищното си обучение и да получи добро 
свидетелство за завършване на училище. От самото начало езиковото подпомагане се 
осъществява успоредно на преподаването в клас.  
 
Bildungsberatung (Службата за консултация относно образованието): 
 

 Ви информира за училищната система и училищата в Мюнстер  

 също Ви подкрепя, ако имате специални въпроси относно здравето на Вашето дете  

 определя какво ниво на знания притежава Вашето дете и какви езикови умения (по 
немски и чужди езици)  

 Ви съветва при избора на училището  

 Ви подкрепя при регистрация в училище  

 Ви съветва, дори ако детето Ви вече посещава училище, относно училищното 
обучение и Вашите образователни цели 

 
 
Можете да си уговорите среща за консултация относно избора на училище и регистрация 
за училище на телефон: 0251 492-2828 или на имейл: bildungsberatung@stadt-muenster.de.  
 
Моля, донесете предишните училищни свидетелства на консултацията, ако имате такива. 
 
Ние провеждаме консултацията на много езици. Ако е необходимо, ще поканим да 
присъства и преводач. 
 
Младежи, които повече не са задължени да посещават училище, също могат да придобият 
или да получат допълнително образователна-квалификационна степен от училище. 
Използвайте предоставената от Bildungsberatung подкрепа и в този случай. 
 
Радваме се да се запознаем с Вас и сърдечно Ви каним на разговор. 
 
 
 
 
 

DER 

OBERBÜRGERMEISTER 

 

AMT FÜR SCHULE UND 
WEITERBILDUNG     
  
  


