Despre Internationaler Bund
(Asociația federală internațională)

Traseu

Internationaler Bund (IB) este o asociație recunoscută
și incluzând diverse societăți și colaboratori, este
unul dintre cei mai mari prestatori de servicii din
Germania în domeniile Asistență Socială, de Educație
și Tineret.

Cu succes în școală

Anual sunt implicați aproape 12.000 de angajați și
angajate din 700 de instituții și filiale din 300 de
localități în munca directă cu peste 350.000 de copii,
tineri și adulți și în sprijinul planificării vieții lor personale și profesionale.

Der IB Baden
Sediul IB Baden, ca parte din Internationaler Bund,
este un prestator de servicii modern în domeniile de
formare profesională, perfecționare, calificare și
asistență socială.
IB Baden creează oferte corespunzătoare pentru mai
mult de 7000 de persoane în peste 30 de instituții.
Pentru a realiza acest lucru, IB Baden lucrează în
strânsă colaborare cu instituții economice și prestatoare de servicii,cu comunele și landurile (județele),
precum și cu Forțele de Muncă.

Internationaler Bund Baden
Bildungsberatung
Werderstraße 57 (în curte, în clădirea din spate, et. 3)
76137 Karlsruhe

Consiliere educațională
pentru emigranți tineri și părinții lor

Suntem de asemenea membri ai Fundației Europene
pentru Management Calitativ.
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für junge Migranten und ihre Eltern

Vă oferim sprijinul nostru pentru
șanse mai bune în educație

Consilierea familială îi face
pe copiii dumneavoastră mai puternici

Noi vă oferim și o consiliere
educațională individuală

Jugendmigrationsdienst (Serviciul pentru Tinerii
Migranți) din cadrul Internationaler Bund (Asociația
Federală Internațională) ghidează și sprijină migranții
tineri in procesul lor de integrare. Lucrăm de asemenea
în colaborare strânsă cu autoritățile și diversele instituții publice.
Consilierea educațională pentru tinerii migranți și
părinții acestora și-a pus ca scop imbunătățirea și
creșterea șanselor în educație prin:
» Consiliere individuală și intensivă
» Stimularea învățării rapide a limbii germane și un
ajutor țintit în funcție de nevoile părinților

Organizăm pentru dumneavoastră cursuri pentru
părinți în cooperare cu diversele școli pe teme de
educație, învățământ, dezvoltare.
Vizităm împreună biblioteca de copii și tineret sau
mergem împreună la muzeu.

Vă rugăm să vă adresați nouă cu orice întrebări
legate de școală. Consilierea este gratuită.

Succesul obținut la școală de către elevii migranți
depinde în mare măsură de mentalitatea părinților și
cât de bine cunosc ei posibilitățile de a-și sprijini copiii.
Prin serviciul nostru de consiliere vă întărim pe
Dumneavoastră ca părinți.
Prin noi veți cunoaște și înțelege mai bine sistemul
de învățământ german și cerințele acestuia. Ca urmare
a acestui fapt, veți putea să-i ajutați mai bine pe copii
la învățat și să le oferiți un sprijin mai concret.

Puteți propune și dumneavoastră oricând teme de
discuție și să va clarificați întrebări cum ar fi:
» Cum este sistemul de învățământ în BadenWürttemberg?

Vorbim diverse limbi:
germană, rusă, română, poloneză, engleză, italiană și
vă găsim translator și in alte limbi pentru ședințele cu
părinții.
» Organizăm ore suplimentare de germană în școlile
primare.

» Cum pot să-mi sprijin copilul la învățatul limbii
germane?

» Vă consiliem în mod individual în căutarea drumului
potrivit în școală al copiilor dvs. și în găsirea modalităților optimale de a-i stimula și promova (burse,
meditații, fonduri).

» Cum pot să îmi ajut copilul mai bine la temele de
casă?

» Vă însoțim de exemplu la discuțiile cu părinții de
la școală.

» Ce oferte de vacanță și în timpul liber există în
Karlsruhe?

» De asemenea, vă informăm despre felul cum
funcționează școala și despre sistemul de
învățământ în Baden-Württemberg.

» Ce îi face pe copii mai puternici? Vă răspundem și
întrebări legate de educație.
Vă găsim translator în limba pe care o doriți și oferim
și asistență pentru copii. Cursurile au loc o dată la
doua săptămâni, de obicei după-amiaza sau în funcție
de nevoile părinților.
Cursurile sunt organizate in colaborare cu Biroul pentru
Copii Karlsruhe și sunt finanțate prin programul județean STÄRKE.

» Organizăm cursuri de informare pentru părinți
pe teme de școală, educație și dezvoltare.

Informații și înscrieri
Telefon 0721 3504169
E-Mail: JMD.Karlsruhe@internationaler-bund.de
www.ib-baden.de/bildungsberatung-karlsruhe
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