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Arbeitskreis Neue Erziehung e.V. (ANE):
Nữ Nghị sĩ Sandra Scheeres trả lời phỏng vấn của Hội ANE
và cung cấp thông tin về khai trường dành cho phụ huynh có con nhập học 

Trong buổi phỏng vấn về việc nhập học trong năm 2020, nữ Nghị sĩ của Berlin chào đón phụ huynh 
từ nhiều quốc gia khác nhau và giải thích về việc khai trường sẽ được tổ chức từ ngày 15.08.2020 
cho học sinh lớp một như thế nào.

Liên kêt video.

Dành cho phụ huynh có con nhập học – 

Tư vấn học đường ANE bằng nhiều ngôn ngữ

Khai trường tốt sẽ có ý nghĩa quyết định đến kết quả học tập sau này.
Khai trường năm nay là đặc biệt, vì đại dịch Corona làm 
hạn chế hoạt động của trường học. Các phụ huynh cần có thông tin để 
hiểu được những quyết định và an tâm cho con em của mình đến trường.
Kể cả những gia đình có vốn tiếng Đức ít ỏi cũng cần được tìm hiểu thông tin.

Trong giờ tiếp chuyện của ANE để giải đáp các vấn đề về học đường, phụ huynh tại Berlin có thể nêu 
những thắc mắc của mình về trường Tiểu học thông qua điện thoại bằng ngôn ngữ Ả Rập, Đức, Kurd, 
Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt.

Phụ huynh cần phải biết những điều gì về việc nhập học?
Họ có thể hỗ trợ con của mình như thế nào?
Phụ huynh cần lưu ý những điều gì về đại dịch?
Họ có thể tìm thấy sự hỗ trợ ở đâu?

Xem thông tin về giờ tiếp chuyện của ANE để giải đáp các vấn đề về học đường tại: 
https://www.schuleltern.berlin/beratung

Liên hệ ANE qua số điện thoại +49 30 259006 0
Heidemarie Arnhold +49 160 5325252
Saoussan Hamdan (tiếng Đức/tiếng Ả Rập) +49 178 6032668

https://www.youtube.com/watch?v=gbe5KKTDbFg&list=PLV4hUJQRSdNLXPEuS-D0e4bz2heGLrgkj
https://www.schuleltern.berlin/beratung


Đây là hành động chung về việc Nhập Học của:

AEU Arabische Eltern Union e.V.: https://www.aeuonline.eu

MaMis en Movimiento e.V.: https://www.mamisenmovimiento.de

Reistrommel e.V.: https://www.reistrommel-ev.de

Yekmal, Verein der Eltern aus Kurdistan in Berlin: https://www.yekmal.com
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