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Так ваша дитина може почати
навчання в школі в Баварії
Якi програми пропонуються в школi?
Для дітей та молоді, що втекли з України, в школах Баварії створені
«педагогічні групи прийому». Тут вони знайомляться з іншими дітьми,
вивчають декілька фраз німецькою мовою та знайомляться з землею
Баварія, в яку вони прибули, а також з шкільними буднями. При цьому
вони не повинні втрачати зв'язок зі своєю батьківщиною, Україною. Тому
програма частково проводиться українською мовою, наскільки це можливо.
При цьому слід знати, що зустріч з групами прийому є спочатку добровільною.
Обов'язкове відвідування школи починається щонайпізніше три місяці після
прибуття до Баварії.
Школярі, які достатньо володіють німецькою мовою, також можуть
навчатися в звичайних класах. Інформацію про баварську шкільну систему
можна знайти на сторінці
Система освіти в Баварії
» www.km.bayern.de/ukrainisch.html

Як i де можна записати дитину до школи?
Будь ласка, дізнайтеся безпосередньо у школі, як проходить реєстрація
на місці, які ще документи потрібно мати з собою і до кого саме вам
потрібно звернутися. Найближчу школу ви також можете знайти на сторінці
» www.km.bayern.de/schulsuche
(тільки німецькою мовою)
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Де я можу знайти бiльше iнформацiï?
Додаткову інформацію українською мовою ви знайдете на сторінці:
Ласкаво просимо до Баварії
» w ww.km.bayern.de/ukraine/informationen-fuerfluechtlinge.html
Ця сторінка ще не закінчена і буде постійно доповнюється.
З терміновими питаннями стосовно програм допомоги біженцям та
інформації для помічників ви можете звертатися до нас по телефону з
понеділка по п'ятницю з 10:00 до 13:00 та з 15:00 до 18:00 за номером
0 89/72 08 05 68. Eлектронна пошта:

» ukraine-hilfe@stmuk.bayern.de
Крім того, уряд Баварії створив довідкову телефонну лінію стосовно питань
війни в Україні в благодійній службі за номером 0 89/54 49 71 99 (з понеділка
по п'ятницю з 8:00 до 20:00, в суботу з 10:00 до 14:00).
Тут ви отримаєте інформацію та допомогу, якщо ви втратили контакт з
близькими вам людьми і шукаєте їх, вам потрібна інформація про поточну
ситуацію на місці (в Україні чи сусідніх країнах), ви хочете допомогти
близьким людям на місці (в Україні чи сусідніх країнах) або хочете самі
стати волонтером.
Люди, які потребують або пропонують допомогу, можуть звертатися до
нас також через електронну пошту:

» Ukraine-hotline@freie-wohlfahrtspflege-bayern.de
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