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 آنجا در یرسان اطالع و آموزش مباحث مورد در و
 دهیم.می  پاسخ شما سواالت به

Fallscouts آنها و دارد وجود محله هر در  
  .می آیند مدرسه هر در لزوم صورت در
 

 حمایت شوید، Fallscoutsاگر میخواهید که توسط 
 پس با ما تماس بگیرید.

 
 

(Innenseite rechts) 
 
 ،و یهمکار ما. میهست آنجا در یا حرفه افراد یبرا ما

  .کنیمنموده شبکه ها را وصل می  یبانیپشت
 

 Fallscout مدرسه یاجتماع یکارها به مربوط شنهاداتیپ  
 .را تکمیل می کند  یآموزش کار و

 ای مدرسه و مهاجر یها خانواده نیب تبادل از ما• 
 پشتیبانی می کنیم  مشاوره و یآموزش مؤسسات ریسا
 تیحما چارچوب توسعه در یا حرفه مشورهء ما• 
 .یمده یم ارائه پیشنهادات  یهماهنگ در و یفرد 

  را یفرهنگ نیب نیوالد یکارها ما• 
 .میکن یم یهمراه مدارس در
 ،نیوالد مذاکراتدر  ، لزوم صورت در• 

   .شرکت می کنیم نیوالد یشبها ای
  شهر در پرورش و آموزش و مشاوره مراکز با ما

  خوب مشارکت از بیترت نیبد و میکن یم یهمکار
 . میکن یم حاصل نانیاطم محلها در  خانواده

 زبان یانجیم ای مترجمان از ما ، لزوم صورت در
 .کمک می گیریم فرهنگ و 

 Fallscout و مدرسه فرم های تمام در 

 .است درخواست قابل مدارس همهسوی  از
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(Titel) 
 

 پشتیبانی از 
 موضوع آموزش

 

Fallscouts 
 برای دانش آموزان

 مهــــــاجر
 
 

 آموزش
 ها ایده

 مشاوره
 مدرسه

 همراهی

 
 

(Innenseite) 
 

 Fallscoutمیباشد آنها یها خانواده و ،نوجوانان مهاجر کودکان یبرا .
 ما، همراه شما در امورآموزش هستیم.

 
 
 

(Innenseite links) 
 
 ،یهمراه ما .میهست آنجا ها خانواده یبرا ما

 .می کنیم یبانیپشت و هیتوص
 مدرسهدر  و خانه در ، منطقه در
 و در موردما از والدین در گفتگو با مدرسه • 

 حمایت می کنیم. موضوعات آموزشی
 مشوره میدهیمرا به عنوان یک مسیر آموزشی  تانو فرزندان  ، شماما• 

 کمک می کند. در این زمینه یابد و چه کسی، کجا و چگونه ادامه می 
 ، به تماس هستیمبا بسیاری از موسسات مشاوره و آموزشی تماس  ،• ما

 و در این راستااز پیشنهادات برای پشتیبانی بیشتر آگاه هستیم  ،ما
 . همچنین به باشگاه های ورزشی یا موسیقی.همراهی می کنیم

 
 

 باشد یفرد تواند یم  Fallscouts با گفتگو و بحث
 .میهست ریپذ انعطاف یمکان و یزمان نظر از ما - شده توافق

 نیوالد یها کافه در
 در - میکن یم دعوت منطقه در نیوالد یها کافه به را شما ،ما• 

 - یپناهندگ مراکز ای یخانوادگ مراکز
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