Bạn đang có con học trường Séc?
Con bạn cần cải thiện tiếng Séc?
Bạn muốn giúp con, nhưng chính bạn cũng không nói tiếng Séc?
Từ tháng 8/2014 Trung tâm hội nhập người ngoại quốc (CIC) đang thực hiện dự án ZAPOJ
SE! (Hãy cùng tham gia!) Ủng hộ tiếp cận bình đẳng trong giáo dục cho người ngoại quốc.
Mục đích dự án là tạo điều kiện cho trẻ em ngoại quốc hội nhập vào trường học, cải thiện và
tăng cường sự hợp tác giữa nhà trường và phụ huynh.
Bạn đăng ký cho mình và con vào:
Khoá học tiếng Séc gia đình
dành cho bố mẹ và con chuẩn bị vào trường „Tây“
Thời gian: từ 4/11 đến 4/12/2014
Lịch học: thứ 3 và thứ 5 hàng tuần từ 14:30 - 16:00
Khoá học bao gồm: 40h học
Dành cho: trẻ em từ 7 tuổi (trẻ đang chuẩn bị đi học hoặc đang học tại trường Séc) và phụ
huynh
Miễn phí cho bố mẹ và các em!
Thông tin về khoá học:
- chuyên về đề tài trường học Séc và cách thức hoà nhập nhanh nhất cho trẻ (ngoại quốc) với
môi trường
- luyện giao tiếp về đề tài trường học
- từ vựng thực hành, ngữ pháp, đối thoại
- thông tin quan trọng về nhà trường và hệ thống giáo dục tại CH Séc
- bố mẹ cùng con học trong nhóm theo lực học riêng của mình
- trong thời gian học có dịch vụ trông trẻ tuổi mẫu giáo không mất tiền
- giáo viên với nhiều kinh nghiệm dạy tiếng Séc dành cho người ngoại quốc
Liên hệ, địa chỉ lớp học, đăng ký và các thông tin khác:
CIC - Nová půda, Hana Mlynářová, địa chỉ: Karlínské náměstí 7, Praha 8 (tầng 3)
Sđt: 222 360 834
E-mail: novapuda@cicpraha.org
Nhiều thông tin khác trên trang web: www.cicpraha.org

