Rucksack Schule
ا ّط ت
العا� ب رای والدین

پش� ( )Rucksackدر مدرسه ن
کوله ت
یع� ...

ت
سواال� درمورد برنا مه های کوله ت
پش�
هنوز برای شما

 )Rucksackوجود دارد؟

با همراهان والدین یا شخص رابط مربوط به پروژه کوله ت
پش�
( )Rucksackکودکان در مدرسه صحبت کنید.

فعالیتها

حکایت کردن

ین
بگ�ید:
شما
همچن� می توانید با ما تماس ی

برنامه ای برای آموزش زبان و آموزش والدین در
ابتدا� فرایبورگ.
مدارس
ی

Volkshochschule Freiburg e.V.
Friedrichring 52
D-79098 Freiburg

بازی کردن و آموزش دیدن

Monika Nickelsen
Tel. +49 (0)761 36895-37
nickelsen@vhs-freiburg.de

اندیشیدن
صحبت کردن

Naima Ait Rais
Tel. +49 (0)761 36895-36
aitrais@vhs-freiburg.de

آشنا شدن با کتابهای
کودکان

با همکاری وحمایت :

REGIONALER STIFTUNGSVERBUND

GEMEINSAM
FÜR BILDUNG
آموزش و تنوع
 UNDهم ب رای
 VIELFALTبا

© A.J. Schmidt - zerofoto

شخص مورد تماس شما در محل:

ن
آلما�
تمرین زبان

گ
چندزبان�

کوله ت
پش� در سطوح مختلف به طور همزمان برگزار می شود:

در مدرسه ...

• به کودکان به زبان ن
آلما� آموزش داده می شود.

آیا شما فرزندی دارید که به زودی به مدرسه خواهد رفت یا
ابتدا� را ش�وع کرده است؟ آیا شما می خواهید
تحصیالت ی
ش
آموز� خود هم راهی کنید و او را فعاالنه
مس�
فرزندتان را در ی
حمایت کنید؟ اما دقیق اً نمی دانید که چگونه این کار را
به ت
به�ین نحو می توانید انجام دهید؟

• موضوعات دریس با برنامه گروه والدین
و فعالیتهای کودک و والدین هماهنگ
خواهند شد.
• تبادل تنگاتنگ همکاری ی ن
ب� والدین و مدرسه
را بهبود می بخشد.
• والدین می توانند بطور فعاالنه در شکل یگ�ی
گ
زند� در مدرسه همکاری کنند.

نز
م�ل

مدر درسه
گروه کو

در گروه کوله ت
پش� ( )Rucksackوالدین ...

SCHULKIND

• هم راهان آموزش دیده والدین ،دو ساعت
در هفته گروه خود را در کالس های
مدرسه هم راهی می کنند.

گروه کوله ت
پش�
()Rucksack
من

آموز� کوله ت
ش
پش�
• والدین با مطالب دریس مدرسه و مواد
( )Rucksackآشنا می شوند.
ت
فعالیتها� با فرزندانشان در خانه
پیشنهادا� ب رای
• والدین
ی
دریافت می کنند.
ش
پرور� با
• والدین در مورد موضوعات
یکدیگر گفتگو می کنند.

بنابراین ش�کت در برنامه کوله ت
پش� ( )Rucksackدر مدرسه
فرزند شما یک گزینه خوب می باشد.
چرا که کوله ت
پش� ... Rucksack
• والدین را به عنوان کارشنایس ب رای فرزند خود می بیند.
گ
خانواد� را در خانه و زبان ن
آلما� را در مرکز
• زبان
م راقبتهای روزانه کودکان حمایت می کند.
• رشد عمومی کودک را حمایت می کند.
• همکاری خانه و مدرسه را بهبود می بخشد.
فضا� ب رای موضوعات ت
تربی� ،آموزش والدین
•
ی
گ
و مبادالت ی ن
ب� فرهن� ایجاد می کند.
• اط ت
ش
آموز� آلمان
ّالعا� در مورد سیستم
اائه می دهد.
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• والدین با دیگر والدین ارتباط برق رار
می کنند.
در خانه ...

ن
پشتیبا� و حمایت
• شبکه های ارتباطی را ب رای
ف راهم می کند.
ش�کت در برنامه های کوله ت
پش� ( )Rucksackبرای شما
رایگان می باشد.

© A.J. Schmidt - zerofoto

© A.J. Schmidt - zerofoto

گ
• والدین و فرزندان به زبان خانواد� و زبان کشور
خود و به زبان ن
آموز� کوله ت
ش
پش� (،)Rucksack
آلما� با مواد
بازی و تمرین می کنند.
آموز� در موقعیتهای ت
ش
مش�ک روزمره
• زبان
حمایت خواهد شد.
• کوله ت
پش� ( )Rucksackبازی و رسگرمی در
خانواده را به ارمغان می آورد.

والدین ت
مح�م،

