مامان آلمانی یاد می گیرد
پس از عشق ' ' کمک ' است که زیبا ترین کلمه از زمان در جهان است .برتا فون سوتنر
برنامه پشتیبانی زبان مامان آلمانی یاد می گیرد با هدف ارتقاء زبان آلمانی و در
.همان زمان در مشارکت اجتماعی زنان (عمدتا مادران) که زبان اول آلمانی نیست
تمرکز این دوره ها نه تنها برای یادگیری زبان آلمانی به خودی خود بلکه به
ماژول های آموزشی منسجم (سفرهای تفریحی  ،سخنرانی ها)  ،و همچنین تماس
.بین والدین و مهد کودک/مدرسه می باشد
این دوره به رهبری مربیان آلمانی اختصاص داده شده است و بر اساس زندگی و
.تاریخ شرکت کنندگان به منظور تقویت آنها برای زندگی روزمره است
بنابراین  ،عالوه بر گرامر نشاط بخشی  ،موضوعات زندگی روزمره با سیستم آموزش و پرورش  ،خانواده  ،بهداشت
 ،مسکن  ،بازار کار  ،حقوق بشر  ،جشنواره ها و آداب و رسوم  ،و غیره

اهداف
اکتساب/بهبود مهارت های آلمانی
ترویج مشارکت اجتماعی زنان با سابقه مهاجرت
تقویت عزت نفس شرکت کنندگان
بهبود ارتباط بین شرکت کنندگان و موسسات آموزشی کودکان
افزایش انگیزه برای آموزش بیشتر در میان شرکت کنندگان
افزایش مهارت های اجتماعی و بین فرهنگی همه ذینفعان
تحکیم همزیستی و انسجام اجتماعی

پیشنهاد برنامه
مامان درس آلمانی می آموزد از اکتبر-ژوئن  ،یک بار در هفته برای  2درس ( ۵۰دقیقه هر)  ،به طور عمده در "

موسسات آموزشی که در آن کودکان از شرکت کنندگان در آن قرار دارد  ،و همچنین در خود سازمان های مهاجر در
سراسر اتریش باال است
از آنجا که درس ها در محیطی آشنا با شرکت کنندگان برگزار می شوند  ،زنان میتوانند بدون هیچ گونه تالش اضافی
در کالس زبان آلمانی شرکت کنند
مراقبت از کودکان نیز می تواند در صورت لزوم ارائه شود
Dari/Farsi

من برای دوره زبان ثبت نام مامان آلمانی یاد می گیردثبت نام مینمایم

اسم و نام خانوادگي

نیاز به مهد کودک
بله
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