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 راهنمایی مهم 

 

 والدین و سرپرستان قانونی محترم 

 

عالوه بر این، برخورداریاز دانش   تسلط به زبان آلمانی یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت کودک/کودکان شما در مدرسه است.
 خوب زبان آلمانی یک اصل مهم برای ورود به زندگی کاری یا ادامه تحصیل است. 

شود تا زبان آلمانی را  به طور مؤثرحمایت می  (DaZزبان با برنامۀ»آلمانی به عنوان زبان دوم« )در مدرسه، از کودکان خارجی  
ها تا حد امکان خارج  شود که بچه زبان آلمانی معموالً فقط در صورتی به خوبی آموخته می  بیاموزند. با این حال، متوجه هستیم که 

سوئیسی یا آلمانی زبان در تماس باشند. بدین منظور، کودکان به کمک شما والدین یا سرپرستان قانونی  -از مدرسه با افراد آلمانی
 ما... کنیم که کودک شنیاز دارند! در این خصوص، به شما توصیه می 

 (. 1زبان بازی کند )سوئیسی یا آلمانی -... در اوقات فراغت با کودکان آلمانی
 (. 2سوئیسی یا آلمانی زبان شرکت کند )-های خانوادگی آلمانی... در مهمانی

شود  سوئیسی صحبت می -آلمانیای حضور داشته باشند که عمدتاً به زبان آلمانی یا های بعد از مدرسه ها و باشگاه ... در ناهارخوری 
(3 .) 

 (.   4های محلی ورزشی و موسیقی سوئیسی فعالیت کنند )... در اوقات فراغت در باشگاه 
 (. 5های آلمانی زبان را از کتابخانه امانت بگیرند و مطالعه کنند )... کتاب 

 
کودکان کمک کند تا زبان آلمانی را کمی بهتر متوجه   تواند بههای تلویزیونی به زبان آلمانی می ها و برنامه تماشای منفعالنه فیلم 

شوند. با این حال، برای اینکه فرزند شما بتواند زبان آلمانی را به خوبی صحبت کند و تسلط بهتری به آن داشته باشد، فقط تماشای  
 ند تاثیر بسیار بهتری دارند! که در باال ذکر شد 5تا  1های تلویزیونی به زبان آلمانی کافی نیست! موارد ها و برنامه فیلم

 
تر است. اگر شما نیز فرزندانی در این سن دارید،  سوئیسی یا آلمانی قبل از ورود به مهدکودک آسان-اصوال یادگیری زبان آلمانی

 ای دارد. برای فرزندان خردسال شما نیز اهمیت ویژه 3تا  1موارد 
 

 نتان سپاسگزاریم. از توجه شما به این اطالعات مهم برای آیندۀ فرزندا
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