
 

 

 اللغة األلمانية واإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية ألطفالك

 مرحباً بكم على موقعنا على اإلنترنت! يسعدنا اهتمامك بما نقدمه من عروض وأن نقدم لك هذه العروض بلغتك.

. نحن شركة ألمانية سنوات 3مدرسة لغة لألطفال بداية من سن ذات المسئولية المحدودة هي  Abrakadabra Spielsprachschule Berlinشركة 

. وتوجد دوراتنا 2002وبخبرات تمتد لسنوات طويلة في قطاع التربية اللغوية المبكرة لألطفال. نحن نعمل في برلين بنجاح منذ  7991تشمل عموم ألمانيا منذ 

 في منازل العمالء.أو  .Wexstrاللغوية في رياض األطفال وفي المدارس االبتدائية، في األماكن المناسبة لألطفال في شارع 

دبي وقطر وفرنسا وإيطاليا يأتي عمالؤنا من العديد من البلدان ومن مختلف الدوائر الحضارية، مثال من روسيا وإسبانيا وشيلي وسوريا واإلمارات العربية المتحدة و

 لغة نفتخر بذلك جدا. واليابان وأوكرانيا. إن دولية عمالئنا قد أثرت ووسعت ثروة خبراتنا، كما إنها تجعلنا كمدرسة 

تنا متطلبات خاصة في كثيراً ما يتوجه إلينا العمالء الذين يقيمون لوقت قصير أو طويل مع عائالتهم في ألمانيا ألسباب وظيفية. هؤالء العمالء لهم حسب خبرا

 اإلشراف على أطفالهم ـ ونحن نركز كل جهدنا لتلبية هذه االحتياجات.

 ن بين ما نقدمه من عروض ألطفالك:تعتبر اإلمكانيات التالية م

  االنجليزية واإلسبانية والفرنسية واأللمانيةفي اللغات  سنوات 3دورات لغوية خاصة لألطفال بداية من  

 التجهيز الواعي لألطفال لإلقامة في الخارج 

  اللغة األلمانية لألطفال الذين سوف يزورون رياض األطفال أو المدرسة 

  في المدارس الدولية  الختبار القبولالتجهيز 

  التدريب على القدرة اللغوية في الحياة اليومية 

  تقديم شهادة بمدة الدورة تشمل المهارات التي اكتسبها طفلك 

 

 إن تنظيم العرض يتوجه لتلبية احتياجاتك المهنية والشخصية:

 يمكن تنظيم وقت الدورة بشكل فردي: من االثنين إلى السبت في األماكن الخاصة بنا أو في األماكن الخاصة بك في مدينة برلين ومحيطها 

 مكثفة دورات وقت الفراغ ال 

  ساعات لكل يوم. وفي حالة اإلشراف الكامل طوال  8يمكن اختيار حجم اإلشراف بحرية كبيرة تتراوح ما بين ساعة واحدة لكل أسبوع وحتى

  يمكن أيضاً ضمان توفر اإلشراف ليالً. معسكرات دراسة اللغةاليوم تشمل الدورة أيضاً عمل رحالت ومغامرات. وأثناء 

ء يعطي أطفالك أفضل اعتماداً على خبرتنا الممتدة لسنوات طويلة فإننا نعلم أن إتقان لغة يعتبر هو الشرط األساسي للمشاركة في التربية ـ ونحن نقدم كل شي

 شروط االنطالق.

والمرح: وفي هذا الصدد  إن طريقتنا المميزة لنا تُسخر نفسها لتحفيز األطفال على المشاركة، حيث أن األطفال يتعلمون بأفضل طريقة عندما يرتبط التعليم باللعب

 ارس االبتدائية. فإننا نعتمد على طريقة الغمر وكذلك على أحدث المعارف العلمية من علوم تربية األطفال الصغار واألطفال وأطفال المد

 .هنهل تود أنت وأطفالك معاً تكوين صورة أوضح؟ إذاً اضغط 

اللغة االنجليزية واإلسبانية يسعدنا أن نقدم لك عرضاً محدداً وحالً شخصياً لطلبك الخاص. وفي هذا الصدد نرجو تفهُم أن العاملين معنا في المكتب يتحدثون 

واصل معنا بلغتك األم. واأللمانية، ولهذا فإننا نرجو أن يكون استفسارك ـ إن أمكن ـ بإحدى هذه اللغات. أما إذا كان ذلك غير ممكن بالنسبة لك، فيمكنك أن تت

 وفي هذه الحالة نرجو أن يكون استفسارك في صيغة مكتوبة.
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