ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  /مدرسه شبانه روزی ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ و زودﺗﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﻤﺎرﮐﯽ.
آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﯽ ﺗﯽ ﮔﯽ ) (PTGﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط
ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺑﺎﻫﻢ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
ﻣﻌﻠﻤﺎن ،سفرهای بسیار زیادی به نقاط مختلف جهان کرده اند و درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻄﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در دﻧﯿﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی دارﻧﺪ و
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در اینجا اﺣﺴﺎس راحتی بکنند.
ﻫﺮ روز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻣﺎ در آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ و در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﺎز اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮردن ﻣﺸﺮوب و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻤﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ دارد و درﺑﺎره
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اطالعات بسیار زیادی دارد.
در مدرسه ﭘﯽ ﺗﯽ ﮔﯽ" ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ که ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن … .ﺑﺪون ﻣﺸﺮوب و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﺎر آﻣﻮزی در ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ و اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮﺑﻮدن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺖ و همچنین کارآموزی در ﺟﻨﮕﻞ ،ﭘﺎرک و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ  /ﮐﺎرآﻣﻮزی  /اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮده و مدرک ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺮﺧﻮرد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:زﺑﺎن داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺑﺮای ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺎ
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده های داﻧﻤﺎرﮐﯽ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﻤﺎرﮐﯽ و ﻫﻤﺠﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻌﻤﺎری و ﻓﯿﻠﻢ
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﻤﺎرک ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺑﺎﻧﮏ ،ﺷﻬﺮداری ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،اﻧﺠﻤﻦ
 داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ در اﻣﺘﺤﺎن زﺑﺎن داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺮﮐﺰزﺑﺎن در ﻫﻮﻟﺴﺘﺒﺮو ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن زﺑﺎن داﻧﻤﺎرﮐﯽ )ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ( ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ ،روز ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﯿﺮ ،ﻟﻄﻔﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ۲۲۵۰ :ﮐﺮون در ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬا و ﭼﺎی و اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ.
ﺷﺮح اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی“ ،ﭘﯽ ﺗﯽ ﮔﯽ" ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ  Monique Dobbertﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
اﯾﻤﻞinfo@ptg.dk :
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ۲۹۱۱۵۶۷۴ :

