Bạn có muốn...
... con bạn sẽ học tốt tiếng Đức ở các
trường học Thuỵ Sĩ?
Các cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng những trẻ
em nói tốt tiếng mẹ đẻ sẽ gặp ít rắc rối hơn,
trong việc học tiếng Đức tại trường.

... con bạn sẽ trở thành người dạn dĩ và tự tin hơn?

Những trẻ em nói tốt tiếng mẹ đẻ và hiểu rõ bản sắc văn hoá của mình, thường là những trẻ em tự tin
và có cá tính dạn dĩ hơn. Điều đó sẽ giúp trẻ ít bị tổn thương hơn trong quá trình hội nhập phát triển,
từ đó sẽ giúp trẻ đáp ứng tốt hơn trước những nhu cầu, thách thức của xã hội.

... con bạn tin tưởng và tôn trọng cha mẹ của mình?

Những trẻ em biết tự hào về nguồn gốc và hiểu rõ văn hoá của cha mẹ mình sẽ hiểu và đồng cảm với
cha mẹ mình hơn, từ đó sẽ tăng thêm tình thương yêu và sự gắn kết giữa trẻ với những đấng sinh
thành của mình. Trẻ sẽ dễ mở lòng ra tâm sự với cha mẹ mình khi có điều gì vướng mắc hơn.

... con bạn trò chuyện và skype với ông bà một cách dễ dàng?
Để có thể trò chuyện với ông bà, trẻ cần phải biết nói Tiếng Việt.

Nếu đó là những điều bạn mong muốn, xin hãy gửi con bạn tới khoá học về
ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam tại Zurich.
Giảng viên có trình độ
Có lớp Cùng Học Hội thoại Tiếng Đức dành cho cha mẹ tham gia trong khi chờ đón con
Làm giàu thêm cuộc sống tinh thần của gia đình
Đối tượng: từ tuổi vào mẫu giáo. Các cháu sẽ được xếp lớp theo tuổi tác và trình độ tiếng Việt của mình.
Thời gian: mỗi thứ bảy từ 10:00 – 12:00 theo lịch học của hệ thống giáo dục của thành phố Zürich.
Khai giảng: ngày 31 tháng 8, 2019 (Khóa 6)
Địa điểm: Sprachschule Academia, lầu 1, Zürichstrasse 127, 8600 Dübendorf
(gần trạm Stettbach của tàu điện và S-Bahn)
Đăng ký: gửi email theo biểu mẫu dưới đây về tiengviet.zh@gmail.com hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ
Vereinigung Schweiz-Vietnam, Goldbrunnenstr. 131, 8055 Zürich
chậm nhất đến ngày 20.08.2019.
Học phí: CHF 60.-* /học kỳ sáu tháng - Xin vui lòng gửi vào Postkonto của Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam
Vereinigung Schweiz -Vietnam Zürich 80-42705-3, IBAN CH82 0900 0000 8004 2705 3
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với cô Dung Moser, số di động: 078 710 00 76 hoặc gửi
email về tiengviet.zh@gmail.com
* Học phí được dùng để chi trả cho các chi phí hoạt động của khoá học. Giảng viên giảng dạy và địa điểm lớp học đều là tự nguyện và miễn phí.
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