
Willkommensbuch – Elternbrief – Persisch (Farsi) 

 والدین عزیز، خانواده های گرامی،

!به ینا خوش آمدید  

. تهیه شده و کتاب خوشامد گویی نام دارد                                                         کتابی که در دست دارید از طرف  

شهر ینا عالقه مند است با این هدیه ی . شش تا دوازده ساله ی شما را به ینا آسان نماید فرزند این کتاب قرار است که ورود

. کوچک به شما خوشامد گوید  

ست از  کتابی .این کتاب توسط بچه هایی تنظیم شده است که خود یا والدین شان به کشور آلمان و شهر ینا مهاجرت کرده اند

از این . فرزند شما می تواند به کمک موضوعات مختلف آن کلمات جدید بیاموزد وآنها را تمرین کند. طرف بچه ها برای بچه ها

  .کتاب می توان در مدرسه و یا اوقات فراغت نیز استفاده کرد

که می توانند به وی در زندگی روزمره و در  ،را با لغات و اصطالحاتی آشنا می سازند هر کدام از موضوعات این کتاب فرزند شما

      صفحه ی. تمرین می شوند تعاملیتمرینات  از طریقاین لغات و اصطالحات بالفاصله در همان قسمت . مدرسه کمک کنند

به صورت  از آن ه میتوان آن را چندین بار کپی کرد ودر پایان کتاب نمونه ای است برای دفتر لغت ک                           

. فرایند یادگیری زبان فرزندتان استفاده کرددر دفترچه   

به مدت دوازده سال است که برای بچه های غیر آلمانی زبان فعالیت می کند و                                                 انجمن 

 هدف ما این است که. نمایدارائه می  آلمانی، زبان، برای مثال در زمینه ی یادگیری طیف وسیعی از برنامه های گوناگون

زبانی را در مدرسه امکان پذیر نماییم و مهارت های اجتماعی، زبانی، بین فرهنگی و فرصت های برابر به بچه ها  دسترسی

جهت کسب اطالعات بیشتر درباره ی ما و برنامه های ما می توانید به . ایجاد کنیممهارت استفاده از رسانه ها را در آن ها 

شروع                                                        پروژه ی کتاب خوشامد گویی  اعضای. مراجعه نمایید ماآدرس اینترنتی 

  .آرزومندند خانه ی جدیدتان ینا در بسیار خوبی را برای شما و خانواده تان

.جهت کسب اطالعات و یا مشاوره در زمینه های مختلف می توانید به مراکز ذیل مراجعه نمایید  

 
 

آموزش زبان آلمانیمدیر تیم ، خانم آنا اوسلووا  

 

 مسئول امور مهاجرت و همپیوندی شهر ینا

 خانم دورته تیله

 

همپیوندیسرویس ویژه ی مهاجرت و   
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