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12.08.2021
Arbeitskreis Neue Erziehung e. V. (Ban giáo dục mới):
Hoạt động dành cho phụ huynh có con khai trường lần đầu tiên tại Berlin –
ANE tổ chức những buổi tư vấn về học đường bằng nhiều ngôn ngữ
Khai trường lần đầu tiên tốt đẹp sẽ có ý nghĩa quyết định đến kết quả học tập sau này.
Năm nay khai trường lại trong hoàn cảnh đặc biệt. Đại dịch Corona đã làm thay đổi rất nhiều đến việc học
tập hàng ngày của học sinh và điều đó cũng sẽ còn tiếp diễn. Các phụ huynh cần có thông tin để hiểu được
những quyết định và yên tâm cho con em của mình đến trường. Kể cả những gia đình có ít kiến thức tiếng
Đức cũng cần nhận được thông tin.
Phụ huynh cần phải biết những gì về việc học tập của con?
Phụ huynh có thể hỗ trợ cho con em của mình như thế nào?
Phụ huynh cần lưu ý những gì về đại dịch? Phụ huynh tìm thấy hỗ trợ ở đâu?
Trong những buổi tư vấn về học đường do ANE tổ chức, phụ huynh tại Berlin có thể đặt câu hỏi qua điện
thoại về trường tiểu học bằng tiếng Ả Rập, Đức, Kurd, Ba Lan, Tây Ban Nha và tiếng Việt.
Thông tin về giờ tiếp khách: www.schuleltern.berlin/beratung
Liên hệ với nhân viên của ANE qua số máy: +49 30 259006 0

Video về việc khai trường lần đầu tiên tại Berlin dành cho phụ huynh người Việt
Trong năm nay có một hoạt động đặc biệt dành cho phụ huynh người Việt. Trong một đoạn video, nhiều
thắc mắc về việc học tập được giải đáp, và có những lời khuyên bổ ích để phụ huynh hỗ trợ cho con em của
mình như thế nào, kể cả vốn tiếng Đức ít ỏi.
Đường link dẫn đến video

Hoạt động phối hợp về việc khai trường của:
AEU Arabische Eltern Union e.V.: www.aeuonline.eu

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

Ostkreuz City gGmbH: www.ostxcity.de

SprachCafé Polnisch e.V.: www.sprachcafe-polnisch.org

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