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 اہم نوٹس 

 

 محترم والدین اور سرپرست 

 

  جرمن زبان میں مہارت حاصل کرنا آپ کے بچے/بچوں کی اسکول کی ذندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ایک اہم عنصر ہے۔
 سے اچھی آگاہی بنیادی اصول ہے۔ پیشہ وارانہ ذندگی یا سیکنڈری اسکول کی کامیابی سے شروعات کرنے کے لیے جرمن زبان 

پروگرام کے تحت غیر ملکی زبان کے بچے جرمن زبان   German as a Second Language» (DaZ)» اسکول میں، 
محسوس کیا ہے کہ جرمن زبان میں قابل قدر مہارت صرف اس   سیکھنے میں موثر انگیز مدد حاصل کرتے ہیں۔ البتہ، ہم نے 

ساتھ زیادہ سے زیادہ    سے باہر جا کر بھی سوئس جرمن یا جرمن زبان کے اسکول   وقت حاصل کی جا سکتی ہے جب بچے 
۔ ایسا کرنے کے لیے، بچوں کو بحیثت والدین/سرپرست کے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس ہی لیے ہم  منسلک رہیں گے

 یز کرتے ہیں کہ آپ کے بچے ... تجو

 (۔ 1جرمن یا جرمن زبان بولنے والے بچوں کے ساتھ کھیلیں )-اپنے فارغ وقت میں سوئس  …  
 (۔ 2جرمن یا جرمن زبان بولنے والے گھرانوں سے مالقات کریں )-سوئس  …  
ہے جہاں بنیادی طور پر سوئس  لنچ کرنے والی جگہوں اور اسکول کے بعد کے نگہداشت کے مراکز میں خیال رکھا جاتا  …  

 ( 3جرمن یا جرمنی زبان بولی جاتی ہے )
 (۔ 4مقامی سوئس کھیلوں اور موسیقی کے کلبز میں اپنے فارغ اوقات میں سرگرم رہتے ہیں ) …  
 (۔ 5الئبریری سے جرمن کتابیں لے کر پڑھیں ) …

 
جرمن زبان سمجھنے مدد مل سکتی ہے۔ البتہ،  جرمن زبان میں مجہول طور پر فلمیں اور ٹی وی شوز دیکھنے سے بچوں کو 

جرمن زبان روانی سے بولنے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کے بچے کا جرمن زبان میں صرف فلمیں دیکھنا  
 تک دیئے گئے نکات بہت مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ 5-1اور ٹی وی شوز دیکھنا کافی نہیں ہے! درج باال ایک 

 
ور پر، کنڈرگارٹن میں داخلے سے پہلے سوئس جرمن یا جرمن زبان سیکھنا سب سے زیادہ آسان ہے۔ اگر  عمومی قاعدے کے ط

 نکات آپ کے چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر بہت اہم ہیں۔ 3-1آپ کے بچے بھی اس عمر کے ہیں تو مندرجہ باال 
 

 یہ۔ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس اہم معلومات پر توجہ دینے کا بہت شکر
 

 Horwکمیونٹی اسکول 

 


