Fragebogen
zur Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen
an weiterführenden Schulen im Landkreis Dachau
анкета прийняти українських біженців в середніх школах району Дахау

• Liegt die Registrierung (von Stadt oder Gemeinde) vor?
Чи є реєстрація

O ja

Так

O nein
ні

• Aufenthaltsperspektive залишатися:
Planen Sie einen Umzug in Планування переїзду O neinні O ja in Так
O einen anderen Landkreis: _____________________________
інший район

O ein anderes Bundesland: _____________________________
інша німецька держава

•

O in ein anderes Land:

_____________________________

іншу країну

Persönliche Daten персональні дані
Name: _____________________ Vorname: ________________
Прізвище

Ім'я

Geburtsdatum: _____________________________________
дата народження

Geburtsort:

місце народження

_______________________________________

Momentane Adresse: __________________________________
Поточна адреса

Telefonnummer:

__________________________________

E-Mail:

__________________________________

телефонний номер
електронна пошта

Name von Vater oder Mutter: __________________________
Прізвище батька чи матері

Vorname von Vater oder Mutter: ________________________
Ім'я батька чи матер

Telefonnummer von Vater oder Mutter: __________________
телефонний номер батька чи матері

E-Mail: _____________________________________________
електронна пошта батька чи матері

Ansprechpartner/Betreuer (Name): _______________________

Контактна особа / Опеку (ім'я)

Telefonnummer:
телефонний номер

__________________________________

електронна пошта

__________________________________

E-Mail:

1/2

• Schulbildung - Bisher besuchte Schulart:
Шкільна освіта - тип школи, яку відвідував до цього часу

O Berufliche Schule Професійнайна школ O College коледж
O Mittelschule Базова загальна середня освіта O Lyceum ліцей
Sonstige Інший: __________________________________________
bisher besuchte Jahrgangsstufe: _____

класу/шкільних років відвідував до цього часу

Noten in Оцінка
Mathematik: _____

Ukrainisch: _____

Englisch: _____
англійська

математика

Fremdsprache/n: _____

український

in Sprache: ______________________

Оцінка в сертифікаті з іноземної мови

іноземна мова

_____

in Sprache: ______________________
іноземна мова

Sonstiges: _____________________________________
інший шкільний предмет

Liegt ein Zeugnis vor?
Є шкільний атестат

O ja

Так

O nein
ні

Kenntnisse in lateinischer Schrift?
Знання латинської писемності

O nein

O ja

Так

ні

__________________________________________
Unterschrift von O Mutter / O Vater / O Schüler*in
Підпис
матері/
батька/
учня
_________________________________________________________
Von der Schulleitung auszufüllen:

Адміністрація школи заповнює форму звідси

Schüler*in wird aufgenommen: O ja

O nein

bei Aufnahme: Schüler*in wird aufgenommen
O an eigener Schule
O in Liste
______________________________________________
Schulstempel, Unterschrift der Schulleitung

Bitte dem zuständigen Mitglied der Steurungsgruppe eine
digitale Kopie (PDF) des Bogens zukommen lassen, danke!

