Wörter und Wendungen für die Aufnahme an Schulen

Deutsch
Guten Tag
Wie heißen Sie?
Wie kann ich Ihnen
helfen?
Sprechen Sie Deutsch?

Ukrainisch
Привіт / Доброго дня!
Як вас звати?
Як я можу Вам
допомогти?
Ти говориш німецькою?

Sie müssen einen
Sprachkurs belegen.
Hatten Sie
Englischunterricht in der
Schule?
Wir brauchen Ihre
Schulzeugnisse.
Wir brauchen Ihr letztes
Schulzeugnis/ Abitur

Ви повинні пройти курс
німецької мови.
Чи були у вас уроки
англійської мови в
школі?
Нам потрібні ваші
шкільні звіти.
Нам потрібен ваш
останній шкільний звіт/
атестат про середню
освіту
Нам потрібна довідка
про стан здоров’я від
вас.

Вы говорите по
немецки?
Вам нужно пройти курс
немецкого языка.
Были ли у вас уроки
английского языка в
школе?
Нам нужны ваши
школьные отчеты.
Нам нужен ваш
школьный аттестат/
аттестат о среднем
образовании.
Нам нужна справка о
состоянии здоровья от
вас.

Нам потрібна заявка з
резюме та фото.

Нам нужна заявка с
резюме и фото.

Будь ласка, заповніть
цю форму.

Пожалуйста, заполните
эту форму.

Nachname
Vorname
Geschlecht
momentane Adresse: Ort,
Straße, Hausnummer
Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit
Herkunftsland
Muttersprache
Einreisedatum
Telefonnummer
Impfung gegen Masern

Прізвище
Iм'я
Стать
поточна адреса: місто,
вулиця, номер будинку
Дата народження
Національність
країна народження
рідна мова
Дата в'їзду в Німеччину
телефонний номер
Вакцинація проти кору

Фамилия
Имя
Пол
текущий адрес: город,
улица, номер дома
Дата рождения
Национальность
страна происхождения
родной язык
Дата въезда в Германию
номер телефона
Прививка от кори

Angaben zu den Eltern

Інформація про батьків

Name der Mutter
Name des Vaters
Sorgeberechtigte

Iм'я матері
Ім'я батька
Особа, яка має опіку над
дитиною

Информация о
родителях
Имя матери
Имя отца
Лицо, на попечении
которого находится
ребенок

Wir benötigen ein
Gesundheitszeugnis/
ärztliche Aussage über
Schultauglichkeit
Wir brauchen eine
Bewerbung mit
Lebenslauf und Foto
Füllen Sie bitte das
Formular aus.

Stand: 22.06.2022

Russisch
Привет /Добрый день
Kак вас зовут?
Чем я могу вам помочь?

