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Wenn Sie Interesse oder Fragen haben wenden Sie
sich gerne an:

Griffbereit

Nếu bạn quan tâm hoặc có thắc mắc cần giải đáp,
bạn hãy liên hệ với:

Julia Böckmann
Hoher Weg 1-3
59494 Soest
Tel.: 02921 30-2752
Fax: 02921 30-3493
E-Mail: julia.boeckmann@kreis-soest.de
www.zuhause-im-kreis-soest.de
www.kreis-soest.de

Information für Eltern
gefördert durch:

Thông tin dành cho phụ huynh

Griffbereit – Was ist das?
Griffbereit ist ein Angebot für Sie als Eltern und für Ihre Kinder im Alter
zwischen 1 und 3 Jahren. Es handelt sich dabei um eine mehrsprachige
Spielgruppe, in der Sie gemeinsam mit ihren Kindern spielen, singen,
malen, Geschichten kennenlernen, Spaß haben und Kontakte knüpfen.

Griffbereit – Là gì?
Griffbereit là chương trình dành cho các bậc phụ huynh có con ở độ tuổi từ
1 đến 3. Đây là một nhóm chơi đa ngôn ngữ, bạn cùng bé có thể vui chơi,
hát, vẽ, làm quen với các câu chuyện, trải nghiệm nhiều niềm vui và kết nối
liên lạc.

Warum sollte ich mitmachen?
Im Austausch mit anderen Eltern und mit den pädagogischen Fachkräften
der Kindertageseinrichtung erfahren Sie, wie Sie ihre Kinder in ihrer
sprachlichen und allgemeinen Entwicklung spielerisch fördern können.
Dabei liegt der besondere Schwerpunkt auf der Förderung der
Mehrsprachigkeit. Das beinhaltet die Stärkung der Familiensprache und das
Kennenlernen weiterer Sprachen.

Vì sao tôi nên tham gia?
Qua việc trao đổi với các phụ huynh và các chuyên gia giáo dục của nhà
trẻ, bạn tìm hiểu cách khuyến khích bé phát triển nói chung và hỗ troewj
ngôn ngữ nói riêng theo hình thức vừa học vừa chơi. Chương trình đặc biệt
tập trung vào việc khuyến khích đa ngôn ngữ, nghĩa là củng cố ngôn ngữ
gia đình và làm quen với các ngôn ngữ khác.

Was hat mein Kind davon?
Das Programm wird sowohl in vietnamesischer als auch in deutscher
Sprache durchgeführt. Gerne können Sie darüber hinaus weitere Sprachen
einbringen. Sie begleiten und fördern die Kinder und erleichtern ihnen so
den Übergang in die Kindertageseinrichtung. Die sprachlichen Fähigkeiten
der Kinder werden von Beginn an gefördert und die Mehrsprachigkeit
gestärkt. Wenn Ihr Kind mehrsprachig aufwächst, hat es später im
Berufsleben viele Vorteile.

Con tôi được gì?
Chương trình được thực hiện bằng tiếng Đức và một ngôn ngữ khác. Ngoài
ra, bạn cũng có thể đưa ngôn ngữ của mình vào tham gia. Bạn đồng hành
và hỗ trợ bé, nhờ đó bé sẽ dễ dàng hòa nhập với nhà trẻ. Ngay từ đầu, các
bé được khuyến khích ngôn ngữ và củng cố năng lực đa ngôn ngữ. Nếu lớn
lên trong môi trường đa ngôn ngữ, bé sẽ có nhiều điều thuận lợi trong đời
sống công việc sau này.

Welche Vorteile habe ich noch?
Eltern, die am Programm teilnehmen, bekommen am Ende eine Urkunde
vom Kommunalen Integrationszentrum Kreis Soest. Diese Urkunde können
Sie für Bewerbungen nutzen. Außerdem lernen Sie in der Elterngruppe
andere Eltern kennen, mit denen Sie sich über Erziehungsthemen
austauschen und sich gegenseitig unterstützen können. Sie werden in der
Elterngruppe von pädagogischen Fachkräften bei vielen Fragen unterstützt.
Darüber hinaus können Sie sich aktiv am Leben in der
Kindertageseinrichtung beteiligen.
Die Teilnahme ist kostenlos.

Tôi được gì?
Các bậc phụ huynh thường xuyên tham gia sẽ nhận được chứng chỉ của
trung tâm hội nhập cấp phương xã của khu vực Soest khi chương trình kết
thúc. Bạn có thể sử dụng chứng chỉ này khi đi xin việc. Ngoài ra, bạn còn
làm quen với các bậc phụ huynh khác trong nhóm, có thể trao đổi với họ về
các chủ đề giáo dục cũng như cùng giúp đỡ lẫn nhau. Trong nhóm, bạn
cũng được các chuyên gia giáo dục hỗ trợ tư vấn giải đáp thắc mắc. Ngoài
ra, bạn còn có thể chủ động tham gia vào hoạt động hang ngày của nhà trẻ.
Đây là chương trình miễn phí.

