Okula ilişkin sorularız mı var? EMU+ ’ya sorun!
Göçmenlere hizmet sunan Schwäbisch Gmünd
Ebeveyn-Yardımcılarından faydalanın ve okul
eğitimine ilişkin danışma hizmeti alın!

Hizmetlerimiz ücretsiz ve bağlayıcı değildir.

EMU+ ’lar ilköğretimde fırsat eşitliği için faaliyet gösterirler.
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Göçmenler, göçmen anne ve babalara
yardım ediyorlar
Ebeveyn-Yardımcıları (EMU’lar) ilköğretim ve
dil denklemi boyunca size eşlik ederler.Aynı
zamanda ilkokula ilişkin sorularınızın yanıtları
için de EMU+ ’lara başvurabilirsiniz.
Okula ilişkin sorularız mı var?
EMU’lara Sorun!
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EMU+ ’lar çocuklarınızın ilköğretimi
aşamasında size eşlik eder
ve danışma hizmeti verirler

EMU+ ’lar ilköğretimde fırsat eşitliği
sağlamak için uğraş verirler

İlkokul çağında çocuğu olan sevgili anne ve

EMU+ ’lar size nasıl yardımcı olabilirler?

İkokula giden çocuğunuza yardım etmek isti

yapacağınız görüşmelerde size destek olup

babalar,

yorsunuz ve bununla ilgili sorularınız var?
• Okul sistemimizin nasıl işlediğini ve

çocuğunuzu okula hergün nasıl hazır-

layabileceğinizi öğrenmek istiyorsunuz?

• Çocuğunuza derslerinde ve ev ödevlerinde
yardım etmek istiyorsunuz?

• Çocuğunuzun öğretmenleri ile veya veliler

toplantısında yapılan görüşmelerde desteğe
ihtiyacınız var?

• Okula ilişkin genel sorularınız var?
Ebeveyn-Yardımcıları (EMU’lar) sizlere
yardımcı olurlar

Emu’lar - Schwäbisch Gmünd Halk Okulu

Onursal ilkokul Refakatçileri okul ve eğitime

EMU’lar öğretmenler ile ve veli toplantılarında
okula ilişkin sorularınızı yanıtlarlar. EMU-Ekibimiz çeşitli lisanları konuştuğundan dilsel

sorunlarda da yardımcı olurlar. EMU’lar her

zaman kişisel bilgileri üçüncü kişilere vermeme
yükümlülüğüne tabidirler.

Destek neden bu kadar önemlidir?

Çocuğunuzun okuldaki başarısı için anne ve

babalar ile okul arasındaki işbirliği çok önemlidir. Ne kadar kapsamlı bilgi sahibi iseniz o

kadar iyi bir şekilde çocuğunuza destek olur
ve çocuğunuza okulda başarılı olması için o

derecede yardımcı olursunuz. Anne ve babalar
çocuklarının en önemli refakatçileridir.

ilişkin sorularınızda size destek oluyorlar.

EMU+ ’lardan faydalanın – EMU+ ’lara sorun!

değildir.

meti veriyoruz. Bizi arayın, bize elektronik pos-

Bu destek sizin için ücretsiz olup bağlayıcı

+

EMU ’lar kimlerdir?

Ebeveyn-Yardımcıları okul ve eğitim alanına

Sizlere severek enformasyon ve danışma hiz-

ta gönderin, bizi ziyaret edin. Sizlerle iletişime
geçmekten mutlu olacağız!

ilişkin pek çok konuda eğitim almış farklı uy-
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babalardır.
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ruklara sahip ilikokul deneyimi olan anne ve
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