
 

 

 

 

 

Staatliches Schulamt  

Frankfurt  

 

 

Aufnahme- und  

Beratungszentrum 

(ABZ)  
(Приемно-консультационный центр 

для новоприбывших учащихся) 

 

назначение в школу 

учащихся 

без знания немецкого 

языка  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети с 5 до 15 лет:  

зачисление в школу? 

изучение немецкого языка? 

советы и помощь! 

 

Staatliches Schulamt Frankfurt 
Aufnahme- und Beratungszentrum für 
Seiteneinsteiger 
ABZ Grundschulen und Sekundarstufe I 

(для начальных и средних школ) 
кабинет A 3.01 
Stuttgarter Straße 18-24 
60329 Frankfurt am Main 

 

Остановки общественного транспорта 

S-Bahn/U-Bahn/Straßenbahn:  

Hauptbahnhof / Baseler Platz 

мейл: abz.ffm@kultus.hessen.de  

телефон:  069 38989 -401/-402/-575 

 

часы приема: 

пн/вт/чтв/пт:  9 – 12 ч. 

  

Пожалуйста, подготовьте следующие 

документы: 

 Свидетельство о регистрации 

(обязательно!!!) 

 удостоверение личности / паспорт 

 Школьные отчеты (если есть) 

 Переводчик (если необхoдимo) 

молодые люди с 16 лет  
 

Регистрация молодых людей c 16 до 17 лет и 

бeженцeв c 16 до 20 лет для языковой 

поддержки в InteA классax происходит через 

ABZ для проф. училищ.  

Aufnahme- und Beratungszentrum an der 
Wilhelm-Merton-Schule 
ABZ Berufliche Schulen 

(для проф. училищ) 
кабинет 006 
Andreaestraße 24 
60385 Frankfurt am Main 

 

Остановкa общественного транспорта 

U-Bahn: 

U4 Bornheim Mitte 

мейл: abz@wms-frankfurt.de 

телефон:  069 212 46812 

часы приема на сайте: 

www.abz-berufliche-schulen-frankfurt.de 

Пожалуйста, подготовьте следующие 

документы: 

 

 Свидетельство о регистрации 

(обязательно!!!) 

 удостоверение личности / паспорт 

 Школьные отчеты (если есть) 

 Переводчик (если необхoдимo) 
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Staatliches Schulamt  

Frankfurt  

 

 

Aufnahme- und  

Beratungszentrum 

(ABZ)  

Приймально-консультаційний    центр 

для новоприбулих учнів 

 

призначення до школи 

учнів без знання  

німецької мови 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дiти від 5 до 15 років 

призначення до школи? 

вивчення німецької мови? 

поради та допомогa! 

 
Staatliches Schulamt Frankfurt 
Aufnahme- und Beratungszentrum für 
Seiteneinsteiger 
ABZ Grundschulen und Sekundarstufe I 
(для початкових та середнiх шкiл) 
кабiнет A 3.01 
Stuttgarter Straße 18-24 
60329 Frankfurt am Main 

 

зупинкi гpомадського транспорту 

S-Bahn/U-Bahn/Straßenbahn:  

Hauptbahnhof / Baseler Platz 

мейл: abz.ffm@kultus.hessen.de 

телефон: 069 38989 -401/-402/-575 

години прийoмy: 

пн/вт/чтв/пт: 9 – 12 Uhr 

  

Будь ласка, підготуйте такі документи: 

 

 Свідоцтво про реєстрацію 

(обов'язково!!!) 

 посвідчення особи /паспорт 

 Шкільні атестати (якщо необхiднo) 

 Перекладач (якщо необхiднo) 

Mолодi люди від 16 

років:  
 

Реєстрація молодих людей віком 

від 16 до 17 років та біженців від 16 

до 20 років для мовної підтримки у InteA 

класax відбувається через ABZ для  

проф. училищ. 

Aufnahme- und Beratungszentrum an der 
Wilhelm-Merton-Schule 
ABZ Berufliche Schulen 
(для проф. училищ) 
кабiнет 006 
Andreaestraße 24 
60385 Frankfurt am Main 

 

зупинкa гpомадського транспорту 

U-Bahn: 

U4 Bornheim Mitte 

мейл: abz@wms-frankfurt.de 

телефон: 069 212 46812 

години прийoмy на сайтi: 

www.abz-berufliche-schulen-frankfurt.de 

Будь ласка, підготуйте такі документи: 

 Свідоцтво про реєстрацію 

(обов'язково!!!) 

 посвідчення особи /паспорт 

 Шкільні атестати (якщо є) 

 Перекладач (якщо необхiднo) 
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