
 المدارس اباتدائية والمدارس المتقدمةإداراتلجميع 

z. K.

"   "  2022   /  1  202  مواعيد التسجيل للصف الخامس للعام الدراسي 

للمدارس( 2021/2022التسجيتت للصف الخامس )العام الدراسي 

Cäcilienschule (Gymnasium) 
Peterstr. 69
26382  Wilhelmshaven Tel.
04421/300480
E-Mail: schulbu  e  ro  @cae  ci-wh  v.de   
www  .ca  ecilienschule  .de      

Förderzentrum Wilhelmshaven 
Warthestr. 10
26388  Wilhelmshaven Tel.
04421/778280
E-Mail:  foerder  ze  ntrum  @  wilhelmsh  ave  n  .de   
www.f  oez  -wh  v.de      

Integrierte Gesamtschule 
Friedenstr. 105-111
26386  Wilhelmshaven Tel.
04421/98190
E-Mail: info  @  igs-wh  v.de   www.igswh  v.de      

Marion-Dönhoff-Schule (Oberschule) Nogatstr.
1
26388  Wilhelmshaven Tel.
04421/759590
E-Mail: mds  @  wilhelmsh  aven.de   
www  .  mds-wh  v.de      

Neues Gymnasium Wilhelmshaven 
Mühlenweg 63-65
26384  Wilhelmshaven Tel.
04421/164200
E-Mail:  sekret  a  riat  @  ngw-onlin  e.de   
www  .  ngw-onlin  e.  d  e      

Oberschule Franziskusschule 
Mitscherlichstr. 23
26382  
Wilhelmshaven Tel. 
04421/778360
E-Mail: 
schulbu  e  ro  @  franziskusschul  e.de   
www.franziskus-wh  v.de      

Oberschule Paul-Hug-
Straße Paul-Hug-Straße 43
26382  Wilhelmshaven
Tel.: 0 44 21 – 16 44 00
E-Mail: obs  -  ph@  wilhelmsh  ave  n  .de      
Homepage: www  .o  bs-ph  .de   
Instagram:  oberschule_paul_hug
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Oberschule 
Stadtmitte tom-
Brok-Str.  15
26386  Wilhelmshaven
Tel. 04421/164379 oder 164380
E-Mail:  obe  rschule-  
st  a  dtmitte@wilhelmsh  aven  .d  e   www  .obs  -  
mitt  e.  d  e      

 فيكنسخ. المستندات التالية مطلوبة  عن طريق الاريد أو الاريد ابلكتروني21.05.21 حتى 17.05من يمكن التقديم 
المعنيةالمدرسة :

4 وشهادة النصف اوول من الصف 3شهادة الصف   -  .
شهادة ميدد الطفل (دفتر العائلة)  -

.البطاقة الشخصية أو تأكيد التسجيل السكني من الوالدين  -
-  ً .بطاقة التطعيم- شهادة ا(الحصبة) إذا كان موجودا

إذا كان متاحاً, يرجى استخدام استمارات التسجيل للمدارس الفردية, والتي يجب عليك تعبئتها وإرفاقهاا  -
.(النماذج متوفرة على مواقع المدارس)

في حالة اووصياء القانونيين الذين يعيشون منفصلين, يجب توقيع كد أولياء اومر. إذا لم يكن ذلك ممكناً حالياً,
.فيجب إرفاق إعدن غير رسمي يفيد بموافقة الوصي القانوني اخخر, وأنه ل يمكن الوصول إليه

IGS* ليس ضرورياً للتسجيل في

الاريد أو الاريدفي حالة عدم القبول في المدرسة المطلوبة في البداية, يمكن تقديم التسجيدت الجديدة الضرورية عن طريق 
. وصاعدا14.06.21ًاللكتروني من 

.للستفسارات أو الرغبة في مواعيد فردية, فيمكن الوصل إلى المدارس عبر الهاتف أو البريد اللكتروني كم  هو مذكور أعدها

Gez. Erbe
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