حمایت یادگیری بیشتر برای فرزند شما  -همچنان جاهای خالی موجود است!
والدین گرامی،
امروزه آموزش خوب از همیشه مهمتر است .مدارس سعی دارند حمایت مورد نیاز همۀ کودکان را از همان ابتدا فراهم کنند .سازمان
به عنوان شریک همکار در مدرسه فرزند شما ،به تقویت و گسترش این شبکه حمایت کمک میکند.
غیرانتفاعی ما
یک مربی* داوطلب با دقت انتخاب شده برای حداقل یکسال تحصیلی هر کودک مشارکت کننده منصوب میشود.
کودک و مربی*  -ساعت در هفته خارج از ساعات مدرسه در ساختمان مدرسه یا در محل تعیین شده مشترک مالقات میکنند .مربیان*
کودکان را تشویق میکنند و مهارتهای خواندن ،ریاضیات و زبان آلمانی آنها را بصورتی آرام و لذت بخش پرورش میدهند .این برنامه
همچنین شامل ورزش ،کاردستی ،گردش و فعالیتهایی می شود که برای کودک و مربی جذاب و سرگرم کننده است .صحبتهای پدر سارا ،نه
ساله:
"خوشحالم که دختر میتواند فعالیت جدید بسیاری را از طریق مربی خود نیکول تجربه کند ،و در عین حال چنین پیشرفتی در توانمندی خود
کرده باشد".
شما میتوانید فرزند خود را رایگان در این پروژه ثبت نام کنید .همچنان چندین جای خالی برای کودکانی که مربی خود را دوست دارند وجود
دارد* اکنون فرزند خود را ثبت نام کنید:
فرزندم چطور مشارکت کند؟


کودکان توسط معلمان خود و با رضایت والدین ثبت نام میشوند.

رویه چیست؟





با کودک آشنا میشوند و مربی* مناسبی را جستجو میکنند.
وقتی کودکی ثبت نام شد ،کارمندان
از والدین صمیمانه دعوت میشود در اولین نشست مشترک شرکت کنند و با مربی* فرزند خود مالقات کنند.
بعد از این ،نشستها  -ساعت در هفته برگزار میشود.
به عنوان والدین ،لطفاً دقت کنید این نشستها برگزار شود!
ارتباط برقرار کنید.
لطفاً هر سؤالی دارید با آسودگی خاطر با

مربیان* چه کسانی هستند؟




شاگردان مدرسه راهنمایی ،دانش آموزان و افراد حرفه ای و شهروندان ارشد
زنان و مردان متعهدی که دانش خود را به عنوان دوست و سرمشق در اختیار کودکان تحت نظارت خودشان قرار میدهند
افرادی که نکاتی آموزشی ارائه میکنند و فراتر از محیط مدرسه از فرزند شما پشتیبانی میکنند

اگر در پرکردن فرم ثبت نام به کمک نیاز دارید ،لطفاً با یکی از معلمان تماس برقرار کنید.
*برای دختران ،مربی خانم و برای پسران ،مربی آقا یا خانم انتخاب میشود.
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