اگی یت ،انجمن کاری بین فرهنگی کانون های جوانان ،هامبورگ
نشستی اطالعاتی برای والدین جوان به زبان فارسی دری :درک مدرسه در هامبورگ
دوشنبه 81 ،مه 5182
ساعت  4تا  6بعد از ظهر
آدرس AGIJ e.V., Thedestraße 99, 22767 Hamburg :
ما مؤسسه ی اگی یت ،دعوت می کنیم شما را صمیمانه به مراسم "درک مدرسه در هامبورگ برای والدین جوان" .مترجم تمام
مطالب را به زبان فارسی ترجمه خواهد کرد.
هر کسی خواهان بهترین ها را برای فرزند خود می باشد .با این هدف که شما عزیزان از همه ی مسایل مهم پیرامون مدارس در
هامبورگ تجربه حاصل نمایید ،موضوعات زیرین را در این مراسم شفاف سازی می نماییم:
8ــ انواع مدارس ( مدرسه ی ابتدایی ،مدرسه ی منطقه ای ،دبیرستان)
5ــ چه کسی در امر آموزش و پرورش در مدرسه مشارکت دارد؟
3ــ چگونه فرزندتان در امر یادگیری همراهی می شود؟
4ــ به چه چیزهایی فرزندتان در مدرسه نیاز دارد؟
2ــ آیا کودکتان قادر به تکلم و فهم زبان آلمانی نیست؟
6ــ زبان مادری چه مفهومی برای کودکتان داراست؟
7ــ در هنگام اختالفات و جدال ها چه باید کرد؟
1ــ والدین چگونه می توانند ادامه ی تحصیل دهند؟
9ــ چگونه می توانند والدین در مدارس نقش آفرین باشند؟
در راستای مشاوره برای والدین مهاجر با موضوع "درک مدرسه در هامبورگ " پاسخگوی سؤاالت شما پیرامون دستگاه
آموزشی در هامبورگ خواهیم بود.
http://www.hamburg.de/contentblob/3972016/data/elternratgeber-farsi-1605-.pdf
با دیگر والدین با سؤاالت مشابه آشنا شوید ،تجاربتان را به اشتراک گذاشته و همدیگر را متقابال ا راهنمایی نمایید .در پایان
خواهشمندیم از طریق پست الکترونیکی یا تلفن خود را برای شرکت در این نشست ثبت نام فرمایید.
سخنرانان:
مارینا مانارینی ( ال ای ،مؤسسه ی ملی برای تربیت معلم و توسعه ی آموزش و پرورش ــ بازآموزی والدین )،
شاگال شــفر ( کانون ثبت شده ی زنان و خانواده های افغان )
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