
 

 

 دعوت جهت جلسه اطالع رسانی درباره مهدکودک در آلمان

 

 خانواده محترم ...

 هر کودک در آلمان اجازه دارد از سال اول تولد وارد مهد کودک شود. آنجا کودک شما دوستانی پیدا می کند، زبان آلمانی یاد می

 گیرد، برای وارد شدن به مدرسه آماده می شود و با کودکان دیگربه صورت دسته جمعی بزرگ می شود.

 

 محتوی جلسه اطالع رسانی یا توجیهی چیست؟

هایی  روزانه حاوی چه برنامه در جلسه اطالع رسانی برای شما توضیح داده خواهد شد که مهد کودک در آلمان چگونه جایی و

 است.

 

 رسانی کجا برگزار می شود؟ جلسه اطالع

شما هماهنگ خواهد شد. در این  جلسه اطالع رسانی در منزل شما برگزار خواهد شد. قرار مالقات از قبل با مددکار اجتماعی 

 جلسه یک متخصص آموزش کودکان و یک مترجم در منزل شما حضور به هم می رسانند.

 

 روند جلسه چگونه خواهد بود؟

 یک ساعته بین شما و متخصص آموزش کودکان و مترجم برگزار خواهد شد. حدودا  عیین شده، یک جلسه در قرار مالقات ت -

 شما درباره برنامه های روزانه و روند کاری مهد کودک ها در آلمان مطلع خواهید شد.  -

 هیچ گونه نیازی به آمادگی قبلی ازجانب شما نمی باشد. -

 نگهداری و آموزش کودکان مطرح کنید. مبحثالی در شما به راحتی می توانید هرگونه سو -

 

در صورتی که شما تمایل به شرکت در این جلسه اطالع رسانی دارید،  فرم زیر را پر کرده و به مددکار اجتماعی خود تحویل 

 یک وقت مالقات دریافت خواهید نمود.  متقاعبا  دهید. شما 

 

 با صمیمانه ترین احترام ها
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 فرم ثبت نام جلسه اطالع رسانی یا توجیهی درباره مهدکودک در آلمان

 

 

 ………………………………………………………… نام و نام خانوادگی مادر:

 ………………………………………………………… نام و نام خانوادگی پدر:

 

 تاریخ تولد کودک ساله ۶تا  ۰نام و نام خانوادگی کودک 

۱  

۲  

۳  

۴  

۵  

 

 ………………………………………………………… کشور محل تولد:

 ………………………………………………………… زبان رایج:

 

 درسآ

 ………………………………………………………… نام خیابان و شماره پالک منزل:

 ………………………………………………………… کد پستی و نام شهر:

 

 :کنید پر ضربدر با لطفا  

 آیا تا به حال در زمینه مهد کودک تجربه ای داشته اید؟              بلی              خیر

 

من موافقم که یک متخصص آمورش کودکان به همراه یک مترجم در قرار مالقاتی که تعیین خواهد شد در منزل ما حضور بهم 

 رسانند. 

 من با بایگانی، ویرایش و تکثیر اطالعات شخصی فرزند یا فرزندانم در چهارچوب نیاز جلسه اطالع رسانی موافقم.

 

………………………………………………………… 

 امضاء والدین       تاریخ، محل    

  


