Farsi
 - MUTمشارکت و اعتماد کنید
ن
برنامه زبان  Mülheimبا آستانه ر ن
بگیند و
پایی است که بزرگساالن را تشویق یم کند تا زبان آلمان را یاد ر
مهارت های ن
زبان موجود را تعمیق بخشند .برای این منظور MUT ،یمخواهد کودکان را برای رشکت در
ر
ر
بیشی سواد و ر ن
انگیه دهد و در ر ن
آموزش آنها را تقویت کند.
عی حال مهارتهای
دورههای زبان
ن
پشتیبان زبان با آستانه ر ن
پایی (کافه های  )MUTرا با پیشنهادات عمیل
برنامه  MUTعنارص یک پیشنهاد
(مانند کافه خیایط ،دوره های دوچرخه سواری ،گشت و گذار) ترکیب یم کند.
سایر ویژگ های خاص
ً
فراگ ریی زبان باید توسط درس های پروژه در داخل و خارج از اتاق های دوره (مثال با گشت و گذار)
پشتی ن
بان شود .در صورت نیاز به حداقل سه کودک زیر  14سال یم توان مهدکودک راه اندازی کرد.
به مادران این فرصت داده یم شود تا با معلمان یا مربیان ارتباط برقرار کنند .بنابراین دوره ها در
ر
آموزش برگزار یم شود.
مجاورت یا به طور ایده آل در موسسات
کافه هایMUT
در کافه ، MUTزنان در یک فضای کافه با هم مالقات یم کنند .مدیری رت وجود دارد که کافه را
ن
سازماندیه یم کند .زنان برای آگایه از فرهنگ خود و در شناخت ر
آلمان حمایت یم
بهی فرهنگ
ر
ر
ر
شوند.
آموزش آلمان ،بهداشت ،جهت گ ریی شغیل،
آموزش ،سیستم
اطالعان در مورد موضوعات
مقابله با زندگ روزمره  /جهت گ ریی در منطقه و موارد دیگر دریافت خواهید کرد.
ییک دیگر از اهداف کافه  ،MUTتهیه و میانجیگری دوره های زبان و ادغام است.

دوره های دوچرخه سواری ( MUTبرای بانوان)
دوره دوچرخه سواری مهارت های ترافییک زنان  /مادران با سابقه مهاجرت را تقویت یم کند و در ع ر ن
ی حال
تقویت کننده مهارت های فرزندپروری است .در اینجا ن ر نی تمرکز بر توسعه زبان است (زبان ن
فت ،قوان ر ن
ی
راهنمان و رانندگ).

با دوچرخه سواری ،زنان  /مادران فرصت ورزش و در نتیجه ارتقای سالمت خود را دارند .مادران برای
فرزندان خود به عنوان کاربران جاده به عنوان الگو عمل یم کنند .این امر باعث یم شود تا انواع فعالیت
های اوقات فراغت برای کودکان و خانواده هایشان باز شود.
شخص مسوول

