
AKTIV

ELTERN

 سمينار والدين به زبان مادری

فردی يا گروهی

برای والدين با پيش زمينه مهاجرت يا پناهندگی

والدين فعال
اطراف مونيخ

تمامی پيشنهادات ديگر
رفوگيو مونيخ 

آدرس
خيابان رزنهايمر

پالک ۳۸
کد پستی ۸١۶۶۹

مونيخ

 شماره تماس:
۰۸۹۹۸٢۹۵۷۰

 شماره فاکس:
۰۸۹۹۸٢۹۵۷۵۷

ايميل:

 با حمايت  از اداره حومه و
اطراف  مونيخ

FARSI

والدين فعال
رفوگيو مونيخ

 آدرس

خيابان السسر
 پالک ۳۳

کد پستی ۸١۶۶۷
مونيخ

 خانم مليسا بوديمليچ
 شماره تماس:

۰۸۹۹۸٢۹۵۷۵۰

خانم باربارا رايش
 شماره تماس:

۰۸۹۹۸٢۹۵۷۳۷

 شماره فاکس:
۰۸۹۹۸٢۹۵۷۵۳

آدرس اينترنتی 
www.refugio-muenchen.de

office@refugio-muenchen.de 



باشند   کشور  کدام  در  والدين  نيست     مهم 

تربيت و  دارند  را دوست  طفل ها ی خويش 

برای  را  تمام کوشش خود  والدين  کنند   می 

 خير طفل هايشان انجام می دهند

اطالعات برای پدرها و مادرها

 مهاجرت تغييرات فراوانی برای والدين و فرزندانشان به
همراه دارد

اهداف
سمينار والدين به زبان مادری 

انعکاس دادن اثرات مهاجرت روی خانواده ها
حمايت از والدين در شرايط مهاجرت

ايجاد کردن روابط خوب بين والدين و فرزندانشان
از عهده حل مشکالت روزمره برآمدن

حل مشکالت بين والدين و فرزندان

  اهداف ديگر سمينار
فرزندان بايد مثل زمانی که در وطن خود زندگی ميکردند

به والدين خود احترام گذاشته و به حرف آنها گوش بدهند
در مدرسه و در شغل خود موفق باشند
در آلمان در امنيت و سالمتی رشد کنند

چه کسی ميتواند در اين سمينار شرکت کند؟

والدين
با پيش زمينه مهاجرت

با محل سکونت در مونيخ
باداشتن حداقل يک فرزند بين ۰ تا ١۳ سال

مدت زمان
هفته ای ٢ ساعت

در مجموع ١٢ جلسه
قيمت

برای والدين مجانی ميباشد

زير موارد  در  مثال  به طور  مادری  زبان  به  والدين  به   ما 
اطالع رسانی ميکنيم

  سيستم کودکستان، تحصيلی ، سالمتی و بهداشتی در آلمان 
عرضه های  کمکی  ديگردر آلمان

وظايف و حقوق والدين در رابطه با تربيت کودکان
 استفاده ارزشمند  از تلويزيون، تلفن، گوشی همراه، فيسبوک،

اينترنت، بازی های کامپيوتری
و اثرات آنها روی رشد کودکان


