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این پروژه با حمایت و همکاری
موسسات زیر به اجرا در میآید
ٔ

گ
ورود به آلمان و زند�
در آن به همراه کودکان

ش
آموز� والدین
در دوره
درباره موضوعات زیر صحبت میشود

خانوادههای گرامی ،والدین عزیز
گ
شما وطن خود را ترک گفته و اکنون به همراه فرزندان خود در کشور آلمان زند� میکنید.
گ
زند� کردن با چند زبان و فرهنگ مختلف ضمن آن که بسیار ارزشمند و متنوع است ،اما
گ
گاهی هم دشوار و پرزحمت میشود .ممکن است در زند� روزمره پرسشهای زیر برای شما
بوجود آمده باشد:

•
•
•
•
•
•

• مدرسه و مهدکودک در اینجا چگونه است؟
• معلمها چه انتظار تا� از والدین دارند؟
ق
حقو� برخوردارند؟
• فرزندان من از چه حق و
پی�فت ،فرزندم به چه ی ز
• برای رشد و ش
چ� نیاز دارد؟
•	اگر حال خودم یا فرزندم خوب نباشد،
چه کنم؟
دور ٔه ش
آموز� ویژه والدین ،کالیس رایگان برای والدین است.
این دوره هفتهای یکبار ،طی  ۸هفته برگزار میشود .مدت زمان هر جلسه  ۲و نیم
ساعت است.

زادگاه و هویت
فرهنگ و ارزشها
تعامل و زبان
حقوق کودکان و وظایف والدین در تربیت کودکان
رشد و ش
پی�فت و اجتماعی شدن کودک
آموزش و سالمت

در طول برگزاری جلسات ،همکاران انجمن حمایت از کودکان از فرزندان خردسال شما مراقبت
خواهند کرد.
همکاران فرهیخته ما اطالعات ارزشمند بسیاری
در اختیارتان قرار خواهند داد .در این جلسات میتوانید با والدین دیگر
تبادل نظر کرده و پرسشهای خود را مطرح نمایید .ما در دشواریها پشتیبان شماییم و به شما
در ت ن
سوالهایتان کمک میکنیم.
یاف� پاسخ به ٔ
کالسها به زبانهای مختلف
و در مناطق مختلف هامبورگ برگزار میشوند .اگر استفاده از این امکان
نظرتان را جلب کرد ،لطفاً برای ثبتنام به ما مراجعه نمایید!

