IB (enternasyonal birliği)

Yol Tarifi

Enternasyonal birliği (IB) Almanya’da gençler
hakkɪnda, sosyal işler konusunda, kültür ve eğitim
alanɪnda çalɪşan en büyük kuruluşlarɪn birisidir.

Okulda basarili olmak

Her sene yaklaşık 12.000 fazla elemanlar 700 derneklerde ve şubelerde 300 değişik şehirlerde 350
000 çocuklara, gençlere ve yetişkinlere mesleki ve
şahsi konularda ve hayat planlamasɪnda yardɪm
ediyor.

Der IB Baden
Baden eyaletindeki IB, Uluslararasi Birliğiin bir kismi
olarak eğiitim ve mesleğii gelistirme, mesleki kalifiye
kazanma ve sosyal hizmetler alanlarinda hizmet veren
bir kurulustur.
Baden eyaletindeki IB 30u geckin kuruslusta 7000 den
fazla insana farkli hizmetler sunmakta.
Bu hizmetleri sunarken, endüstri işletmeleri, hizmet
veren şirketler, belediyeler ve iş bulma kurumu ile
beraber calisiyor
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für junge Migranten und ihre Eltern

Daha iyi egitim firsatlari
sunuyoruz

Aile danismanligi cocuklariniz
güclendirecek

Bireysel Eğitim Danışmanlığı
Sunuyoruz

IB Karlsruhenin „Genc Göçmen Hizmet Bürosu“ Jugendmigrationsdienst (JMD), entegrasyon sürecinde genç
göçmenlere eşlik ediyor ve onları yönlendiriyor.

Sizler için okul, okul eğitimi ve çocuk eğitimi konularında okullarla birlikte organize ettiğimiz kurs ve etkinlikler
düzenliyoruz. Siz velilerin de katılımıyla çocuk-genç
kütüphanesi ve müze ziyaretleri gerçekleştiriyoruz.

Lütfen okula yönelik bütün sorularınızı bize iletin. Sizin
için sunduğumuz du destek ücretsizdir.

Resmî daire ve kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz.
Genc göçmenlere ve ailelerine sunduğumuz eğitim
danışmanlığının hedefi:

Veli olarak yardıma ihtiyaç duyduğunuz yeni konuları
ve cevabını merak ettiğiniz bütün soruları açıklığa
kavuşturmak için her zaman bize iletebilirsiniz.
Örneğin:

» Yoğun ve bireysel danışmanlık
» Dil eğitiminde (Almanca) destek sunmak ve velilerle
iş birliği yaparak
öğrencilerin eğitim fırsatını artırmak.
Genç göçmenlerin başarılı olmaları, velilerinin görüşüne
ve sundukları destek imkânlarına bağlıdır.
Verdiğimiz destekle veli olarak sizi de güçlendiriyoruz.
Alman eğitim sistemini ve gereksinimlerini daha iyi
tanıyarak cocuklariniza daha bilinçli destek vererek
eğitimleri konusunda kendilerine yardımcı olabilirsiniz.

Almanca, Rusça, Rumence, Lehçe, İngilizce, İtalyanca
konusuyoruz ve veli toplantılarında diğer dillerde
tercümanlar bulunduruyoruz.
» İlkokullarda Almanca destek dersi organize ediyoruz.

» Baden-Württemberg eyaletinde eğitim sistemi
nasıldır?

» Çocuğunuzun mesleki kariyeri ve eğitimi icin alabileceği para yardımı hakkında düzenlediğimiz bireysel
görüşmelerle sizleri bilgilendiriyoruz.

» Çocuğum Almanca öğrenirken ona nasıl destek
verebilirim?

» Örneğin okuldaki veli görüşmelerinde size eşlik
ediyoruz.

» Cocuğumun verimli ders çalışabilmesi için ona nasıl
yardımcı olabilirim?

» Sizi, okul ve Baden-Württemberg eyaletinin eğitim
sistemi hakkinda bilgilendiriyoruz.

» Karlsruhe‘de ne tür faaliyetler sunuluyor?

» Okul, okul eğitimi ve cocuk eğitimi konularında
veliler yönelik kurslar düzenliyoruz.

» Çocukları neler güçlendirir? Cocuk eğitimi
konularındaki sorularınıza da cevap verebiliyoruz.
İhtiyaç duyduğunuz dilde tercümanlık ve çocuk bakım
hizmeti sunuyoruz.
Veliler için hazırladığımız kurslari Karslruhe Cocuk
Bürosuyla calisarak sunuyoruz ve kurs giderleri Ülke
proğrami STÄRKE tarafından ödeniyor.
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