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Griffbereit  
 

 والدین و کودکان با هم بازی و زبان را کشف می کنند

 

موسسات آموزشی در محل توسط   Griffbereitبرنامه

اجرا و از طریق مرکز های ادغام شهری همراهی می 
 .شود

حال حاضر در همکاری با در  Griffbereitبرنامه 

انجمن آموزش کاتولیک در کلوه ریاست مرکزی منطقه 
 :در مکان های زیر اجرا می شود

 

 
Emmerich am Rhein 

 Emmerich am Rheinخانه خانواده 

Neuer Steinweg 25 

Tel.: 02822 704570 

 

Kleve 

Familienzentrum Morgenstern Kleve 

Rolandstraße 33 

Tel.: 02821 12234 

 

Kleve 

Inklusive Kindertagesstätte Lebensfluss 

Ackerstraße 95  

 

Uedem 

  Lebensgartenمرکز خانواده 

Pastor-Frankeser-Str. 24 

Telefon: 02825 6617 

 

Geldern 

 Geldernمرکز آموزش خانواده 

Boeckelter Weg 11 

Tel.: 02831 134600 
 

 ؟کجا انجام می گیرددر Griffbereit    برنامه



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.  

  

 
 

 

 

 

 

گروه بازی است که از  یک   Griffbereitبرنامه

این عرضه . چند زبان آماده و تشکیل شده است

رایگان برای والدین مهاجر و غیر مهاجر با فرزندان 
 .سال مد نظر گرفته شده است ۳تا  ۱آنها بین 

در این گروه، کودکان با یکدیگر و والدین خود در 

زبان های خانوادگی و آلمانی صحبت می کنند، آواز 

این اولین بنیادهای . می خوانند و نقاشی می کنند
 .توسعه زبان است

عالوه بر این، والدین یاد می گیرند چگونه توانایی و 

حمایت از کودکان خود را در دوران کودکی توسعه 

 .دهند

کار   Griffbereitچگونه برنامه  یعنی چه؟  Griffbereitبرنامه 
 می کند؟

      چه چیزی خاصی در مورد برنامه 
Griffbereit   دارد؟وجود 

 

 

و مادر و کودکان پدر   Griffbereitبرنامه در 
 .مالقات هفتگی برای حدود یک سال دارند

درک آماده با هدایت یا  Griffbereitگروه های 
 .ناظران والدین آموزش دیده هدایت می شوند

والدین اطالعات زیادی در مورد توسعه و ارتقاء 

فرزندان خود در دایره و همچنین در بازی آزاد و 
 .صبحانه معمولی دریافت می کنند

والدین عالوه بر این، ایده ها و پیشنهادهای مربوط 

به بازی و زبان را که می توانند در خانه با فرزندان 
 .خود نیز انجام دهند، دریافت می کنند

امکان تبادل بین همچنین  Griffbereitبرنامه 
 .والدین با کودکان از همان سن را ارائه می دهد

و همچنین کودکان اولین ارتباطات خود را با همتایان 
 .خود ایجاد می کنند

وضعیت بازی گروه کودکان را برای انتقال به مرکز 

.نگهداری کودکان یا کودکستان آماده می کند  

بازی ها، آهنگ ها تمام   Griffbereitبرنامه در 

و فعالیت ها در زبان آلمانی و خانوادگی انجام می 

در نتیجه، کودکان نوپا از خانواده های با . شود

تاریخ مهاجرت یا بدون آن، بسیار زود در تماس با 
 .زبان های دیگر روبرو می شوند

مواد برای والدین در زبان های زیر در 
 :دسترس هستند

 بلغاری عربی آلبانیایی

 فارسی انگلیسی آلمانی 

 عبری یونانی فرانسوی

 یکرد لهستانی ایتالیایی

 رومانیایی روسی رومانی

 ترکی اسپانیایی ویتنامی


