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Sprache-verbindet.de

اللغة تجمعنا

وفهمها االلمانية تحدث
مرح و بسالسة

كشافتنا للغة يهتمون باوالدكم بشكل كبير۔

عندك اسئلة او تحتاج لنصيحة؟ اتصل بنا٬ سوف نكون
سعداء الهتمامك۔

Ulrike Scharwächter رهن إشارتكم السيدة

 „Sprache verbindet“
Tel. +49 157 80954735

E-Mail: bochum@sprache-verbindet.net
Internet: www.sprache-verbindet.de

ساعة لتعلم اللغة۔
ف يدفع فقط 4 يورو بال

ي سو
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EIN PROJEKT DER BOCHUMER ROTARY 
CLUBS IN KOOPERATION MIT DEM 

KINDERSCHUTZBUND BOCHUM 
ZUR SPRACHFÖRDERUNG VON KINDERN
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حضرة األهالي الكرام٫
إتقان اللغة األلمانية هو شرط مهم للنجاح

داخل المدرسة و في العمل۔
إننا نساعد األطفال من عائالت مهاجرة

لتحقيق هذه الغاية۔
ما هو متميز في منهجنا هو أن األطفال

يتعلمون داخل عائالتهم في جو من اللعب و
النشاط۔

كشافتنا للغة ﴿ معظمهم من طالب
المدارس الثانوية﴾ يزورون األطفال﴿من 4 إلى

١٠ سنوات﴾ في منازلهم و يجلبون معهم
لعبا وكتبا تناسب سن الطفل۔ الكشاف يهتم

بالطفل لساعة كاملة۔

بهذه الطريقة يتم تعلم اللغة األلمانية بطريقة  
تلقائية وفي جو من مرح۔

الكشاف يتلقى 10 يورو لكل ساعة و لكل طفل۔  
الميزة بنسبة لآلباء واألمهات : وهي دفع نصف

المبلغ فقط ﴿ 4 يورو ﴾ بينما يتبرع نادي روتاري بدفع
النصف األخر۔

لكل أسئلة األسر و الكشافة فإن عضو بالنادي
الروتاري دائم رهن اإلشارة لإلجابة و المساعدة۔

ترغب أن يشارك إبنك في هذه الخدمة ؟إرسل لنا هذا
طلب ، سوف نتصل بك فورا۔

Rotary Club Bochum

مرح و بسالسة وفهمها االلمانية تحدث

توحد اللغة

اللغة تجمعنا

يل
سج

4 يوروالت نعم، ابني سوف يدفع فقط
بالساعة لتعلم اللغة

التسجيل
Online: www.sprache-verbindet.de/ar/anmelden

(Rotary)؟   ما هو روتاري

منظمة الروتاري الدولية هي جمعية عالمية تسعى لتعزيز

السالم والتفاهم. أعضاء الروتاري ليست ملزمة عقائديا،

وال طائفيا وال حزبيا. أنها تلتزم المشاركة االجتماعية۔

اإلندماج في المجتمع وتكافؤ الفرص في التعليم هي

من أولويات العمل االجتماعي ل
(Rotary Club Bochum)

Daten des Kindes / بيانات الطفل

Name / اسم العائلة Vorname / االسم

 weiblich / مؤنث  männlich / مذكر

Geburtstag / يوم الوالدة

Geburtsort (Land) / مكان الوالدة

Straße / الشارع

PLZ / المنطقة / Ort الرمز البريدي

Nationalität – Muttersprache / الجنسية – اللغة االم

Schule und Klasse/Kindergarten / المدرسة و الصف

Lehrer/-in | Erzieher/-in / المعلم

Möchten Sie für die Sprachförderung Ihres Kindes einen weiblichen oder männlichen Scout? |

أتريد كشاف أم كشافة لتعليم اللغة البنك؟

 weiblich / مؤنث  männlich / مذكر  keine Angabe / أي معلومات

Daten der Eltern / بيانات االهل

 Frau / امرأة  Herr / رجل

Name / اسم العائلة Vorname / االسم

Geburtstag/-ort / يوم ومكان الوالدة

Telefon / رقم الهاتف

E-Mail / البريد االلكتروني

 Ich bin damit einverstanden, dass diese Kontaktdaten zur Betreuung meines Kindes an ei-
nen Scout und Paten weitergeben werden. Deshalb stimme ich der Speicherung meiner Daten zu.
أوافق على أن يتم إرسال تفاصيل االتصال هذه
لرعاية طفلي إلى المكلف برعايته(سكاوت). لذلك،
أوافق على تخزين بياناتي٠


