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ردیگ یم ادی یمامان آلمان  
 

 پس از عشق ' ' کمک ' است که زیبا ترین کلمه از زمان در جهان است. برتا فون سوتنر

و در  یبا هدف ارتقاء زبان آلمان ردیگ یم ادی یمامان آلمانزبان  یبانیبرنامه پشت

تسین یزنان )عمدتا مادران( که زبان اول آلمان یهمان زمان در مشارکت اجتماع . 

خود بلکه به  یبه خود یزبان آلمان یریادگی یدوره ها نه تنها برا نیتمرکز ا

تماس  نیها( ، و همچن ی، سخنران یحیتفر یمنسجم )سفرها یآموزش یماژول ها

باشد یو مهد کودک/مدرسه م نیوالد نیب . 

و  یاختصاص داده شده است و بر اساس زندگ یآلمان انیمرب یدوره به رهبر نیا

روزمره است یزندگ یآنها برا تیت کنندگان به منظور تقورکش خیتار . 

شت آموزش و پرورش ، خانواده ، بهدا ستمیروزمره با س ی، موضوعات زندگ ی، عالوه بر گرامر نشاط بخش نیبنابرا

  رهی، مسکن ، بازار کار ، حقوق بشر ، جشنواره ها و آداب و رسوم ، و غ

 

 اهداف

یآلمان یااکتساب/بهبود مهارت ه  

زنان با سابقه مهاجرت یمشارکت اجتماع جیترو  

عزت نفس شرکت کنندگان تیتقو  

کودکان یشرکت کنندگان و موسسات آموزش نیبهبود ارتباط ب  

شرکت کنندگان انیدر م شتریآموزش ب یبرا زهیانگ شیافزا  

نفعانیهمه ذ یفرهنگ نیو ب یاجتماع یمهارت ها شیافزا  

یو انسجام اجتماع یستیهمز میتحک  

 

برنامه شنهادیپ  

" هر( ، به طور عمده در  قهیدق ۵۰درس ) 2 یبار در هفته برا کیژوئن ، -آموزد از اکتبر یم یمامان درس آلمان

مهاجر در  یدر خود سازمان ها نیکه در آن کودکان از شرکت کنندگان در آن قرار دارد ، و همچن یموسسات آموزش

باال است شیسراسر اتر  

 یگونه تالش اضاف چیبدون ه توانندیشوند ، زنان م یآشنا با شرکت کنندگان برگزار م یطیحدر ماز آنجا که درس ها 

شرکت کنند یدر کالس زبان آلمان  

تواند در صورت لزوم ارائه شود یم زیمراقبت از کودکان ن  
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مینمایثبت نام مردیگ یم ادی یمامان آلماندوره زبان ثبت نام  یمن برا  

 

 

وادگينام خانو سم ا  

 

به مهد کودک ازین  

      

 

1نام کودک   

 

2نام کودک   

 

3نام کودک   

 

_______________________________   ___________________________  

خی    تار  ,محل)  (امضا)       (

 

 

 نه بله


