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برنامج   „ حول TJP e.Vفي .“Fit für die Schuleمعلومات

برنامج  " لألطفال للشباب  TJP e.V في“ Fit für die Schuleيوفر مكان         و تخصيص يتم ولم ألمانيا إلى للتو جاءوا الذين
         . التعلم         وحدات إطار في صريح بشكل اللغة دعم يتم األلمانية باللغة األولى معرفتهم الكتساب الفرصة المدرسة في لهم
         . وكذلك.        والتقني العلمي القطاع في رئيسي بشكل هذا يحدث العملي العمل تضمين يتم ذلك، إلى باإلضافة المقابلة
 .              . باإلضافة   مجوهرات وورشة خياطة وورشة ومطبخ ومختبر خشبية عمل ورش لدينا تتوفر الغرض، لهذا المهني القطاع في

 . ميلوبارك            حديقة على المثال، سبيل على ونتعرف، الحي نستكشف سوف ذلك، إلى
. اللغة          تطوير عن لنا بالنسبة أهمية يقل ال العملي العمل

تسهيل                 أجل من األلمانية باللغة معرفتهم إلى باإلضافة االجتماعية مهاراتهم المشاركون يحسن أن هو عرضنا من الهدف
. المدرسة   في البدء

: البرنامج  بداية
. من   :  األولى التعلم الساعة.)      14.10.2022لغاية  05.09.2022مجموعة من الجمعة إلى االثنين الساعة   09من (13لغاية

من   :  الثانية التعلم الساعة.)      09.12.2022لغاية  17.10.2022مجموعة من الجمعة إلى االثنين الساعة  09من  (13لغاية
الخريف     عطلة في دروس اليوجد

اسابيع     ست مدة مجموعةتستغرق كل

المستهدفة  :المجموعة
األولى    الثانوية الصف  الصفوف )المرحلة فوق  10-7من (وما

من   نستقبل دراسية     15لغاية  12نحن مجموعة كل في شخص

           . قائمة       في للمرشحين الشاغرة األماكن تخصيص فسيتم شاغر، مكان توفر إذا وقت اي في ممكن المجموعة في الدخول
االنتظار.

. مجانا     للمشاركين والمشروبات الغداء يتوفر

المكان:
TJP e.V. | Lobitzweg 1| 12557 Berlin

: مع   التواصل يرجى
   , ب     االتصال يرجى أسئلة أي لديك كان Karoline Krommإذا

Karoline Kromm | k.kromm@tjp-ev.de | 030 65484959-0
! المشاركة      من العديد إلى نتطلع نحن
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