
Онлайн-реєстрація OGS  

покрокове пояснення 

 

Крок 1: Створіть акаунт користувача 

(на комп'ютері або смартфоні). Для 

цього: 

1) Зайдіть на нашу сторінку  

https://ogs.awo-bielefeld.de/ або 

отскануйте цей QR код 

смартфоном 

 

 

2) Натисніть на „Anmeldung“ 

 

3) Введіть своє ім'я, прізвище та 

адресу електронної пошти. 

Визначте пароль. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Занотуйте свої дані користувача 

на аркуші паперу для себе на 

згадку. 

 

 

5) Закресліть „Ich bin kein Roboter.“ 

 

 

 

6) Готово! Тепер у Вас є акаунт 

користувача. "Крок 2" пояснить, 

як зареєструвати своїх дітей в 

OGS. 

  

https://ogs.awo-bielefeld.de/
https://ogs.awo-bielefeld.de/anmeldung


 

Крок 2: Зареєструвати своїх дітей 

 

1) Поверніться на Startseite і 

натисніть на „Ich möchte mein 

Kind für die OGS anmelden“ 

 

2) Оберіть школу, в якій навчається 

дитина. Потім 

введіть дані Вашої дитини. Поля, 

позначені червоною зірочкою (*), 

є обов'язковими для заповнення. 

 

 

 

3) Якщо Ваші інші діти також 

відвідують OGS у Білефельді, 

оберіть варіант "ja" і внесіть їх 

також. 

 

 

 

4) Внесіть дані батьків/опікунів 

дитини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Ви працюєте або відвідуєте мовні 

курси? Якщо так, то поставте 

галочку "ja" та завантажте і 

заповніть необхідні формуляри. 

 

 

 

 

 

6) Завантажте або перетягніть 

необхідні довідки та форми з 

робочого столу у це вікно. .  

 

Ви також можете завантажити необхідні 

файли зі свого смартфону! 

 

7) Уважно ознайомтеся з умовами 

договору. 

 

8) Введіть свої банківські реквізити. 

 

 

 

 

9) Після того, як Ви поставите 

галочку, що погодилися з 

договором та політикою 

https://ogs.awo-bielefeld.de/ihre-ogs-anmeldung
https://ogs.awo-bielefeld.de/anmeldeformular
https://ogs.awo-bielefeld.de/anmeldeformular


конфіденційності, натисніть 

„Absenden“(Відправити). Після 

цього Bи отримаєте 

підтвердження та електронний 

лист з підтвердженням. 

 

 

 

10) Якщо Ви не ще закінчили 

реєстрацію або хочете 

продовжити її пізніше, натисніть 

„Speichern und später fortsetzen“ 

(Зберегти та продовжити пізніше). 

 

11) Якщо Ви хочете зареєструвати 

ще одну дитину, то повторіть 

кроки 1) – 9). 

 

Наразі Ваша заявка розглядається. Цей 

процес потребує часу. Тому, будь 

ласка, наберіться терпіння. Зазвичай 

Ви отримаєте підтвердження про місце 

Вашої дитини на початку наступного 

року. 

Будь ласка, не телефонуйте до офісу 

AWO. Ви отримаєте інформацію від 

керівництва Вашої OGS. 

Якщо Ви бажаєте відредагувати Вашу  

реєстрацію, перейдіть, будь ласка, до 

"Кроку 3".  



 

Крок 3: Відредагувати реєстрацію 

Якщо у Вас або Вашої дитини змінилися 

дані, будь ласка, відредагуйте свою 

реєстрацію! 

Те ж саме стосується, якщо Ваша дитина 

переходить у наступний клас або змінює 

клас! 

 

1) Ідіть на Anmeldeseite і натисніть 

„Ich möchte meine vorhandene 

OGS-Anmeldung bearbeiten“ 

 

2) Виберіть „Anmeldung bearbeiten.“ 

(Правка реєстрації). Всі текстові 

поля тепер можна змінювати. 

 

 

3) Внесіть необхідні зміни 

(наприклад, клас). Потім натисніть 

„Update“ (Оновити). 

 

 

Всі дані наведені поетапно. Якщо Bи не 

знайшли дані дитини відразу, прокрутіть далі 

вниз. 

 

4) Ці зміни зберігаються негайно. 

Тому слідкуйте за тим, щоб 

інформація була достовірною! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Натисніть „Disable Incline Edit“, 

щоб завершити процес 

редагування. 

 

У разі виникнення додаткових запитань, 

звертайтеся, будь ласка, до керівництва 

Вашої OGS. Kонтактнi данi можна знайти  

за посиланням тут  hier.  

 

https://ogs.awo-bielefeld.de/ihre-ogs-anmeldung
https://ogs.awo-bielefeld.de/anmeldung-bearbeiten
https://ogs.awo-bielefeld.de/anmeldung-bearbeiten
https://ogs.awo-bielefeld.de/kontakt
https://ogs.awo-bielefeld.de/anmeldung-bearbeiten

