
Fragen rund um Schule und Berufswahl 
 – Online-Beratung für Eltern in verschiedenen Sprachen  

Sie sind neu in Baden-Württemberg und fühlen sich in der deutschen Sprache noch unsicher?  
Sie haben Fragen rund um die Schule oder die Berufsausbildung Ihrer Kinder? 
Dann nehmen Sie gerne an einer kostenfreien Online-Beratung mit Übersetzung teil.   
Die Elternstiftung Baden-Württemberg bietet regelmäßig Online-Beratungen in verschiedenen 
Sprachen an. Erfahrenen Referentinnen nehmen sich Zeit, um Ihre Fragen rund um Schule und 
Berufswahl zu beantworten - unterstützt werden sie von Übersetzerinnen und Übersetzern der 
jeweils angegebenen Sprache.  
 
Zu folgenden Terminen können Sie online (per Zoom) an der Beratung teilnehmen. 
Im angegebenen Zeitraum sind wir für Sie da:    
 
Ukrainisch  28.2.23 - 10-12 Uhr  Link:  
https://us06web.zoom.us/j/88273557024  Meeting-ID: 882 7355 7024 
 
Türkisch     28.3.23 - 17-19 Uhr  Link: 
https://us06web.zoom.us/j/81022100338  Meeting-ID: 810 2210 0338 
 
Ukrainisch   25.4.23 - 15-17 Uhr  Link:  
https://us06web.zoom.us/j/83000654658 Meeting-ID: 830 0065 4658 
 
Arabisch      23.5.23 - 17-19 Uhr  Link:  
https://us06web.zoom.us/j/82257572841 Meeting-ID: 822 5757 2841 
 
Ukrainisch  27.6.23 – 17-19 Uhr  Link:  
https://us06web.zoom.us/j/83310877400 Meeting-ID: 833 1087 7400 
 
Englisch      18.7.23 – 17-19 Uhr  Link:  
https://us06web.zoom.us/j/88142542562 Meeting-ID: 881 4254 2562 
 
Sie müssen sich nicht zu den Beratungen anmelden. Klicken Sie zum Teilnehmen einfach zum 
jeweiligen Zeitpunkt auf den angegebenen Link. Sie müssen auch keine Daten von sich 
preisgeben, sofern Sie das nicht möchten. Das Wichtigste ist, dass Sie Ihre Fragen dabei haben. 
Die Beratung ist für Sie kostenfrei.  
 
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Anliegen! 
Elternstiftung Baden-Württemberg  
 
Allgemeine Informationen zum Schulsystem in zahlreichen Sprachen finden Sie unter 

www.wegweiser-bw.de.  
Sie würden gerne teilnehmen, sprechen aber weder Deutsch noch eine der oben genannten 
Sprachen? Dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an info@elternstiftung.de und teilen Sie uns 
Ihre Sprache mit. Wir werden eine Lösung für Sie suchen. 
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Питання про школу та вибір професії  
– онлайн-консультація для батьків різними мовами 
  
Ви нещодавно приїхали в Баден-Вюртемберг та не знаєте німецької мови? 
Маєте запитання щодо школи чи професійного навчання ваших дітей? 
Тоді ласкаво просимо взяти участь у безкоштовній онлайн-консультації з перекладом. 
Батьківський фонд Баден-Вюртемберг (Elternstiftung Baden-Württemberg) регулярно 
пропонує онлайн-консультації різними мовами. Досвідчені консультанти за підтримки 
перекладачів на вказані нижче мови, відповідатимуть на ваші запитання про школу та вибір 
професії. 
 
Взяти участь в онлайн-консультації (через Zoom) можна в наступні дати у зазначений час: 
 
Українська 28.2.23 - 10-12 год., посилання:  
https://us06web.zoom.us/j/88273557024  Meeting-ID: 882 7355 7024 
 
Турецька     28.3.23 - 17-19 год., посилання: 
https://us06web.zoom.us/j/81022100338  Meeting-ID: 810 2210 0338 
 
Українська 25.4.23 - 15-17 год., посилання:  
https://us06web.zoom.us/j/83000654658 Meeting-ID: 830 0065 4658 
 
Арабська    23.5.23 - 17-19 год., посилання:  
https://us06web.zoom.us/j/82257572841 Meeting-ID: 822 5757 2841 
 
Українська 27.6.23 – 17-19 год., посилання:  
https://us06web.zoom.us/j/83310877400 Meeting-ID: 833 1087 7400 
 
Англійська    18.7.23 – 17-19 год., посилання:  
https://us06web.zoom.us/j/88142542562 Meeting-ID: 881 4254 2562 
 
Для отримання консультацій не потрібна реєстрація. Щоб взяти участь, просто перейдіть 
за посиланням у відповідний день та час. Вам не потрібно надавати будь-яку інформацію 
про себе, якщо ви цього не хочете. Найголовніше, щоб ви приготували запитання, які вас  
цікавлять. Участь у консультації безкоштовна. 
 
Ми з нетерпінням чекаємо на вас і ваші запитання! 
Батьківський фонд Баден-Вюртемберг (Elternstiftung Baden-Württemberg) 
 
Загальну інформацію про шкільну систему різними мовами можна знайти на сайті 

www.wegweiser-bw.de. 
Бажаєте взяти участь, але не володієте німецькою або будь-якою із зазначених вище мов? 
Тоді напишіть нам на електронну адресу info@elternstiftung.de і вкажіть свою мову. Ми 
знайдемо рішення для вас. 
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