Anmeldung

Të dashur prindër
Dëshironi që fëmija juaj nganjëherë shoqëron një person të besuar që, ose fëmija juaj për 8 muaj,
ajo promovon në gjermanisht dhe siguron fëmijën tuaj me ide të reja për aktivitete të lira?
Kanë të moshuarit, të moshuarit, të rriturit vullnetare apo studentë, koha dhe të gëzojnë këtë
kompani, për të siguruar fëmijës suaj me këto kompani të kohës së lirë. Personi i kontaktit do të
takohet me fëmijën tuaj rreth dy herë në muaj për 2-3 orë. Të dy mund të vendosni se çfarë duhet të
marrë nën-së bashku në këtë kohë. Nuk është tutoring arsyeshme të gjallë, por do të donte që fëmija
juaj të bëjë një aktivitete të reja rekreative. Kjo ofertë është vullnetare dhe falas. Nëse dëshironi
mbështetje për fëmijën tuaj, ju lutemi plotësoni këtë formular.Shkollave, komunitetit dhe shtetit për
të mbështetur projektin.
__________________________________

__________________ o Djali o Vajza

__________________________________

_________________________________________

Mbiemri
Adresa

Emri

Telefon ose Mobile

__________________________________________________________________________________
Gjhua amtare

Adresa email

Leje qëndrimi i familjes
N

o

Fo

B

o

C

o

__________ __________________ _______________________ __________________________
Moshë

Klasë

Shkollë

Mësuesi

Për shkak të aplikimit
o Uroj fëmijën tim me anë të ideve të projektit në gjuhën gjermane
o Uroj fëmijen tim me anë të projekt propozimeve rekreative ( atletike, die artistike ose thjesht nga mjedisi)
o arsye të tjera:
o Unë jam i interesuar në një shkëmbim të temave arsimore

Hobi dhe interesat e fëmijës:

__________________________________________________________________________
A është fëmija juaj tashmë në një klub? o Po o Jo Nëse po, cilat?

__________________________________________________________________________
A ka fëmija juaj të ketë pasdite të lirë giatë javës? çfarë?

__________________________________________________________________________
Dëshirat për personat që i shoqërojnë:

__________________________________________________________________________
Alergji apo sëmundje:

__________________________________________________________________________

Sigurimit është për fëmijët e prindërve. Une/ne jemi dakord me kushtet e programit të udhëzimit të përshruara
Këtu, programi i mentorimit MUNTERwegs.

__________________________________
Vendi/ Data

_________________________________________
Nënshkrimi

Ju lutemi dërgoni aplilimin:
Verein MUNTERwegs
Miriam Hess
Staldenweg 1
6313 Menzingen

Për më shumë informatcion, vizitoni faqen e internetit MUNTERwegs: www.munterwegs.eu.

Për pyetje, ju lutem kontaktoni ekipin e projektit direkt.
.

