
 عروض الوالدين: 

 مقىه الوالدين مع تحضير الفاكهة المدرسية: 

 كل اآلباء مدعوين  0045حتى 0088من يوم الثالثاء حتى الجمعة من الساعة 
ً
صباحا

  
 
يا  بكل رحب إىل المقىه . هناك فرصة لمحادثة مريحة هنا ف مع فنجان من  1الكافتى

 أو القهوة . الشاي 

 
  الوت   يحض ّ

 
   بع  اهأهاىل  ف

 
يا)اته ف   در الفاكهة الم  (1 الكافتى

 
سية, ويوزعونها ف

. لالصفوف ويتناو 
ً
  نهاية اهأمر القهوة أو الشاي. المساعدة مرحب بها دوما

 
 ون ف

 دورات لغة لألمهات: 

  مدرسة 11038ساعة حتى ال0038يوجد كل يوم أربعاء وخميس من الساعة 
 
 ف

ً
صباحا

   مالعال
 
يا )الواحد ف لألمهات. تتم إدارة الدورة من تبل أم من  دورة لغة (2الكافتى

 .
ً
الدورة ه  ليس  دورة  مدرستنا تتحدث اللغتي   العربية واهألمانية بشكل جيد جدا

  الحياة اليومية. 
 
تعلم النساء أن ت شهادة وإنما تهدف إىل تحسي   اللغة اهألمانية ف

, أن يقرؤوا 
ً
  أن يكتبوا. و يتحدثوا اهألمانية معا

ي   .  باللغة اهألمانية فإن الدورة ه  ملتقى رائع للتعارف وتبادل اهأفكار إىل جانب تعلم 

, يطبخون ويرتصون. 
ً
كل أم تريد أن تحسن لغتها  الحي   واآلخر يتناولون الفطور معا

بغ  النظر عن ماهية لغتها اهأصلية أو أي تدرات لغوية  –اهألمانية فىه  مرحب بها 

 تمتلك. 

 مدرسة حقيبة الظهر: 

نامج اآلباء  يبة الظهر ه  برنامجمدرسة حق لتعليم اللغة وتعليم الوالدين. يستهدف التر

رستنا اتفاتية تعاون مع مركز دلقد أبرم  م سواء لديهم تاري    خ عائل  عالم  أو ال. 

  مقاطعة شمال الراين وستفاليا 
 
نامج. مشلل االندماج المحل  ف   هذا التر

 
 اركة ف

  اهأسبوع . حيتجتمع مرافقة اهأهل مع أولياء اهأم
 
ث أن ور المشاركي   مرة واحدة ف

   كل خاص لهذا قة تم تدريبها بشراف  هذه الم  
 
نامج من تبل مركز االندماج المحل  ف التر

 ين وستفاليا. راشمال ال



نامج      التر
 
يع أطفالهم بشكل جيد عل التطور جكيف يمكنهم تشيتعلم الوالدين ف

ل مدرسة حقيبة الظهر تتطرق إىل نطاق  ية. المدرس  والعام من خالل التمارين المت  

ح المواد والمصطلحات الفنية وصيغ  موضوعات الحصة الدرسية.  حيث يتم شر

التمارين لآلباء حتى يتمكنوا من التحدث مع أطفالهم عنها باللغة اهألمانية أو بلغتهم 

 اهأشية. 

نامج إىل إتامة صلة مع التدريس باللغة اهأم.   كما يهدف التر

 تقديم نشاطات خاصة للوالدين واهأطفال, عل سبيل بي   الح
ً
ي   واآلخر يتم أيضا

كة.   المثال0 رحالت مشتى

 يتس موجودة تحت ترصفكم كموظفة مسؤولة ومن أجل التسجيل. السيدة بون


