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Ласкаво просимо в Кіль! 
Інформація про Центральний реєстраційний центр DaZ  (Deutsch als Zweitsprache, 

«Німецька як друга мова») RBZ 
 

Дорогі батьки, дорогі опікуни! 

 

Ласкаво просимо в Кіль!  

Якщо ви є батьком підлітка у віці 15-17 років, який закінчив дев'ять класів школи, він підлягає 

професійному навчанню і повинен бути якомога швидше виділений у відповідний регіональний 

центр професійної освіти (RBZ). Якщо у нього ще немає або дуже мало знань німецької мови, 

необхідно зареєструватися у Центральному реєстраційному центрі DaZ RBZ. Там буде 

вирішено, в який RBZ буде направлений ваш підліток. Відвідування професійної школи 

безкоштовно. 

 

Ми бажаємо гарного початку навчання у професійній школі! 

 

Для чого служить Центральний реєстраційний центр DaZ RBZ? 

 Консультація з питань реєстрації в класі DaZ 

 Реєстрація учнів DaZ для участі в RBZ (учні, які за віком зобов'язані відвідувати 

професійну школу) 

 Інформація та консультації з таких тем, як зміна школи при переїзді, перехід з класу DaZ 

у звичайну школу і т. п.  
 

Як зареєструвати підлітка? 

1. Призначте дату і час реєстрації (по телефону або по електронній пошті) 

2. Візьміть з собою свою дитину і наступні документи для реєстрації: 

 Посвідчення особи/паспорт батьків і дитини 

 Довідка про реєстрацію від служби реєстрації мешканців 

 Свідоцтво про народження (якщо є) 

3. Вам призначать RBZ з класом DaZ в реєстраційному бюро.  

4. Ви записуєте свою дитину в школу, яку вам призначили.  

 

Як дістатися до Центрального реєстраційного центру DaZ RBZ? 

Ел. пошта: sara.ohadi-westphal@rbz-technik.de 

Тел.: 0431 / 220013529 (офіс та реєстраційний центр DaZ) 

0431 / 1698-600 (технічний відділ RBZ) 

Адреса: див. на звороті 

 

Коли можна додзвонитися в Центральний реєстраційний центр DaZ RBZ? 

Понеділок 11:30 - 13:30 

Вівторок 11:30 - 13:30 

Середа 11:30 - 13:30 

Четвер 11:30 - 13:30 

П'ятниця 11:30 - 13:30 
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Як доїхати на автобусі 

 

 

 

 
Найшвидший автобусний маршрут до Центрального реєстраційного центру DaZ RBZ 

 

Гуртожиток Зупинки Автобусні маршрути 

 

Schusterkrug 
 
Schusterkrug 

Пересадка: Hauptbahnhof 

Geschwister-Scholl-Straße  

 
Автобус 12/13 в напрямку Schulensee 

Автобус 31 в напрямку Krooger Kamp 

Вийти 

 

Arkonastraße 
 
Knorrstraße 

Пересадка: Gablenzstraße 

Geschwister-Scholl-Straße 

 
Автобус 11 в напрямку Pillauer Straße 

Автобус 31 в напрямку Krooger Kamp 

Вийти 

 
Geschwister-Scholl-Straße 
 

Автобус 31 
 

Центральний 
реєстраційний центр 

DaZ RBZ 
 

Geschwister-Scholl-Str. 15 
24143 Kiel 

Відповідальний: Управління шкіл 


