Te njeta shansa për të gjithë
Me rritjen e kërkesave në shkollë dhe profesion, rritet
gjithashtu edhe nevoja për mbështetje profesionale për
femijet dhe dhe të rinjët, përtej zhvillimit të rregullt
shkollor. Qendra rinore kishëtare Neuperlach ofron në
bashkëpunim me shkollat e klasitë të mesëm (5-9 Klasë) në
rrugën Albert-Schweitzer-Straße dhe Gerhart-HauptmannRing, në veçanti për nxënësit e klasave 5-9 një mbështetje
të struktuar për kryerjen e detyrave të shtëpisë me drekë.
Qëllimi ynë është që fëmijet dhe të rinjët të i shoqërojm
sa më mir që është e mundur, në rrugen e tyre. Kështu ne
krijojmë mundësi të barabarta zhullimi për të gjithë.

Mirë se vini!

Shkollë
shtetërore gjthëditore

Kirchliches Jugendzentrum Neuperlach

në qendren rinore të kishës në Neuperlach

Paul-Löbe-Straße 13
81737 München
Tel.:
089 - 670 80 06
E-Mail: ogs-neuperlach@jugendzentrum-neuperlach.de
www.jugendzentrum-neuperlach.de

Schumacherring

Shfrytëzojeni përvojën tonë
Qendra rinore kishëtare në Neuperlach ka mbi 30 vite
përvoje në punër publike me të rinjët. Përveq mbështetjes
sonë kompetente gjithëditore me drekë të përbashtët, ne
ofrojmë edhe mundësit për organizime të ndryshme të
kohës së lirë. Konsultimi individual e rrumbullakon ofertën
tonë. Qëllimi ynë është, ta mbështesim potencialin e
fëmijeve dhe të rinjëve dhe tö ju japim atyre perspektiva
për të ardhmen.

PEP

U5 Neuperlach
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Bus 197
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MVV:
Paul-LöbeStraße

Heinrich-Lübke-Straße

Adenauerring

Suksese në shkollë.
Perspektivat në jetë!

Ne i japim fëmijës
suaj vetëbesim

Në këtë kohë
mund të arrihet shumë
Koha jonë e përkujdesit gjatë këhës së shkollës
është nga e Hëna në të Premte përherë
nga ora 12:00 deri në ora 16:00.

Punëtorët tonë
profesional janë
shumë të përkushtuar
Ekipi ynë përbëhet nga punonjës kompetent siç janë
pedagogët socialë, Edukatorët /et dhe punonjës tjerë
të kualifikuar si dhe personat vullnetarë.
Për të e arritur mbështetjen më të mirë të mundshme për
fëmijën tuaj, ne i gëzohemi një shkëmbimi të shpeshtë me ju.

 Koha për detyrat e shtëpisë dhe për të mësuar në një


atmosferë mbështetëse në lokalet e Qendrës Rinore
kishëtare në Neuperlach

 Mësimi në grupe të vogla me mbështetje nga personeli i kua

lifikuar, që bëjnë mbështetjen individuale për secilin individ

 Motivimi dhe mbështetja përmes ofrimit të meodave efekti

ve për nxënësit si dhe përcjellja deri tek mësimi i pavarur.

 Kurset speciale të përgatitjes për certifikatën e kryerjes


dë shkollës së mesme kualifikuese (QA)

 Përkrahje në orjentimin profesional deri në aplikimin praktik

 Ofrimi i mësimit shtesë plotësues.

 Mbështetja pedagogjike dhe biseda veç e veç me nxënës/e


dhe prindër

 Sipas kërkesës, shoqërimi i prindërve në orët e parapar për


Biseda me mësues.

 Drekim i përditshem i përbashkët (opsionale, aktualisht


kushton 4,20 € në ditë)

 Nga ora 16.00 mundösija e kalimit të kohës së lirë së


bashku jashtë në Qendrën Rinore kishëtare në Neuperlach

Struktura është
e rëndësishme për ne





Ora 13:00 – 13:30
Ora 13:30 – 14:30
Ora 14:30 – 16:00
Nga ora 16:00

Arritja dhe shkëmbimi
Dreka e përbashkët
Detyrat e shtëpis dhe koha për të mësuar
Mundësija për të vizituar takimin e hapur

Tani radhen e keni ju të veproni
Ju e keni mundësinë që, përkujdesjen tonë tërditore OGS deri në tri ditë
ose edhe disa ditë të vetme të e rezervoni – sipas orarit të fëmijës tuaj.
Ofera pedagogjike është në saje të granteve publike pa pagesë! Dreka,
të cilën ju ekstra munt ta rezervoni fëmijën tuaj, për momentin kushton
4,20 Euro në ditë.
Në rast nevoje, përmes shkollës mund të parashtrohet kerkesa
për ndihmë.

