
 برای والدین با کودکان سه تا شش ساله

ایده ها و پیشنهادات در مورد بازی ها و 

 زبان
2014 

Seite  Seite Seite 

 

 برنامه

 

 Kleveمرکز ادغام شهری 
   
                                                                   Kreis Kleve 
                      Nassauerallee 15-23 
         47533 Kleve 
                        02821 85-127 :  تلفن

                                               02821 85-151 : فکس

                                               
 :یافت می شود Kleveاطالعات بیشتر در پورتال ادغام منطقه

 

www.integration.kreis-kleve.de 
 
 
 

 
 
Impressum 
Kreis Kleve – هسرپرست منطق  

 

 مطبوعات و روابط عمومی
Nassauerallee 15-23 
47533 Kleve 
 
02821 85-0 : تلفن   
02821 85-500 : فکس   
E-Mail  info@kreis-kleve.de 
www.kreis-kleve.de : اینترنت   
 

۲۰۱۹ژوئن : تاریخ  
´ 
      
 :عکس های اعتباری

Cover: © [Robert Kneschke] - stock.adobe.com  
Seite 2: © [Rawpixel.com] - stock.adobe.com  

Seite 4: © [Wong Sze Fei] – stock.adobe.com  
 

 :تامین مالی توسط

 

 

Rucksack KiTa  
 

 

Rucksack KiTa 
 توسط مراکز نگهداری روزانه Rucksack KiTaبرنامه 

 و مراکز خانوادگی در محل اجرا می شود وکودکان 

 .ی می شودمرکز ادغام شهری همراهتوسط  
 

در مکان های زیر   Rucksack KiTaدر حال حاضر 

 :انجام می شود
 
 

در کجا   Rucksack KiTaبرنامه  

 برگزار می شود؟ 



2014 

Und w as kosten sie? 

Die Kosten betragen in 2014 pro Pferd 

30,84 Euro für die Reitplakette und  

39,44 Euro für ein Pferdekennzeichen mit 

Reitplakette.  

  

 
 

 

 

 

Rucksack KiTa 

    
Rucksack KiTa   را   آموزش عمومی زبان کودکان

با زبان های مختلف کودکان که ترویج  میدهد، بویژه 

پدر و مادر در اینجا به عنوان . رشد می کنند
 .متخصص در یادگیری زبان خانواده خطاب می شوند

واژگان کودکان را در زبان  KiTaدر همان زمان، 

این عمل به کودکان اجازه . آلمانی گسترش می دهد
 .شروع کنندرا به آسانی می دهد تا مدرسه 

 

 

 

Rucksack KiTa  چیست؟ 
 

 Rucksack KiTa برنامه 

 چگونه کار می کند؟

  
  Rucksack KiTa  چگونه کار می کند؟ 

 Rucksack KiTa  یک پیشنهاد رایگان است برای

 .سال دارند ۶تا  ۳والدین که کودکان 
این پیشنهاد  مستقیما در مهد کودک یا در مرکز 

برای این منظور  والدین در . خانواده مهیا می شود

 .  یک ریتم هفتگی مالقات می کنند
توسط یک همراه والدین   Rucksack KiTaگروه 

 .آموزش دیده مرد یا زن هدایت می شود
 

در گروه درس، اطالعات زیادی در مورد نحوه 

حمایت از فرزندان به طور کلی و توسعه زبان در 

ایده ها و پیشنهادات . دسترس والدین قرار می گیرد

متعدد در مورد بازی، سرگرمی و زبان می تواند به 

راحتی توسط والدین و فرزندان شان در خانه اجرا 

 .شود

 
 

امکان تبادل بین   Rucksack KiTaعالوه بر این 

که هم سن هستند، فراهم می  را والدین با کودکان
 .کند

 

 

 

پدر و مادر فرزندان خود را در زبان خانواده بر 
 .اساس موضوعات کودکانه تربیت می کنند

چند  که به Rucksack KiTaبرای این منظور، مواد 

 .داده می شوددر دسترس قرار زبان توسعه یافته 

والدین در حال حاضر در برای  مواد
 :زبان های زیر در دسترس است
 لغاریب عربی آلبانیایی

 فارسی انگلیسی آلمانی

 عبری یونانی فرانسوی

 لهستانی یکرد ایتالیایی

 رومانیایی روسی رومانی

 ویتنامی ترکی اسپانیایی

Rucksack KiTa  دارای چه

    .خصوصیتی خاصی است


