دعم تعليمي إضافي لطفلكم  -ال تزال هناك أماكن متاحة!
اآلباء األعزاء،
إن التعليم المدرسي الجيد وتعليم الحياة اليومية أكثر أهمية اليوم من ذي قبل .تريد المدرسة توفير دعم جيد جدًّا لجميع األطفال منذ البداية.
نساهم أيضًا في مدرستكم كشركاء تعاون .تقدم منظمتنا غير الربحية دع ًما إضافيًّا لطفلكم بالتعاون
وباإلضافة إلى ذلك ،فإننا
مع المدرسة.
يتم توفير مرشد* تطوعي تم اختياره بعناية لكل طفل لمدة سنة دراسية واحدة على األقل.
يجتمع الطفل والمرشد* لمدة  -ساعات أسبوعيًّا خارج الدوام المدرسي في المدرسة أو في مكان يتفقان عليه سويًّا .يقوم المرشدون* بتحفيز
األطفال ودعمهم عن طريق اللعب في القراءة والحساب وتعلم اللغة األلمانية .كما توجد في البرنامج أيضًا رياضات جماعية ،وممارسة هوايات
فنية يدوية ،ونزهات ،وأنشطة ممتعة لكليهما .وهذا ما أكده والد سارة البالغة من العمر تسع سنوات:
نموها".
"أنا سعيد ألن ابنتي استطاعت أن تعايش الكثير من األنشطة الجديدة من خالل مرشدتها نيكول ،وتحقق تقد ًما رائعًا في ّ
المشاركة في المشروع مجاني لطفلكم .ال تزال هناك أماكن متاحة لألطفال الذين يريدون مرشدًا*  -سجل طفلك اآلن:
كيف يمكن لطفلي االنضمام؟
 التسجيل من خالل المعلم بموافقة الوالدَين
ما هي طريقة العمل ال ُمحددة؟





على الطفل

بعد التسجيل ،يتعرف فريق عمل
ويبحثون له عن مرشد* مناسب.
أنتم مدعوون بصفتكم آباء لحضور بداية الشراكة الثنائية والتعرف على ُمرشد* طفلكم.
بعد ذلك يتم عقد مقابالت أسبوعية لمدة  -ساعات.
لكونكم آباء ،يرجى التأكد من عقد المقابالت!
في أي وقت!
إذا كانت لديكم أي أسئلة ،فال تترددوا في االتصال بـ

من هم المرشدون؟




طالب مدارس ثانوية ،وطالب جامعيون ،وموظفون ،وكبار سن
نساء ورجال متفانون ينقلون معرفتهم "كأصدقاء كبار" ونماذج يحتذى بها
يقدمون نصائح للتعلم ويدعمون طفلكم في أشياء أخرى غير المدرسة.

إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة في ملء نماذج التسجيل ،فيرجى التواصل مع المعلم.
* الفتيات يحصلن على سيدة كمرشدة ،واألوالد يحصلون على سيدة أو رجل كمرشد.
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