
أوبستابي

أوبستابي   أوبستابي هي كلمة هولندية و ترجمتها تعني  
"خطوة بخطوة".

أوبستابي   تنمي فرص تطور طفلك و تزيد من فرص أنطالقه   
في الحياة.

أوبستابي   يتيح لطفلك خبرات تعليمية جديدة و متنوعة.  

أوبستابي   يقوي عالقتك بطفلك.  

أوبستابي   يدعمك في عملية تربية و تنمية طفلك.  

أوبستابي   يجلب أيضا المرح و اللهو لعائلتك  

برنامج التشجيع المبكر
لألسر التي لديها أطفال فوق سن 6 أشه

Neukirchener
Erziehungsverein

أوبستابي
خطوة بخطوة

 خطوة بخطوة سيتلقى الوالدين 
أو أحد الوالدين المسؤول    

   وحده عن تربية الطفل دعما عمليا في 
       مجال تربية و تشجيع 

        أطفالهم

  المدير المسؤول عن النشاط 
 زيغفريد بوفس 

Herkweg 8, 47506 Neukirchen-Vluyn :العنوان 
 الهاتف: 3270-02845/392 – فاكس:02845/392-3287
siegfried.bouws@neukirchener.de :البريد االلكتروني

  مديرة برنامج أوبستابي
 أورسال فولف، مستشارة شؤون عائلية 

Münsterstraße 38, 40476 Düsseldorf :العنوان 
 الهاتف اجلوال: 0163/7986632 

ursula.wolf@neukirchener.de :البريد االلكتروني

  منسقات أوبستابي
 إيلني تاكه-فولبرج، الهاتف اجلوال: 0163/7986528 )فيسيل(

 ديانه أرينتراوت، الهاتف اجلوال: 0163/7986653 )مدينة دويزبورغ(
 كوردوال فايس- فيشر، الهاتف اجلوال: 0163/7986513 )جيلدرن، مورس(

ميالني هاملان، الهاتف اجلوال: 0163/7986552 )مدينة دسلدورف(

  الزائرة المنزلية الناطقة باللغة التركية
 عائشة فايز · هاتف محمول: 2397958 / 0178

مارلين هاربوتلوجو · هاتف محمول: 33000525 / 0157

www.neukirchener.de المزيد من المعلومات تجدها في الرابط التالي
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 أوبستابي حاضر لديكم في المنزل. لستم مضطرين للخروج. 

موظفونا سيأتون إلى عائلتكم مرة واحدة أسبوعيا لمدة ساعة تقريبا. 

حينها ستتلقون كأولياء أمور 4 ومساعدات ملموسة من أجل:

  تشجيع تنمية أطفالك؛

  زيادة فرص أنطالق أطفالك إلى الحياة؛

  أيجاد أفكار لعب في الحياة اليومية و

  تقوية العالقة مع أطفالك من خالل ممارسة أنشطة مشتركة.

 باألضافة الى ذلك نقوم بعقد لقاءات دورية مع اآلباء األخرين.

و فيها يمكنك

  تبادل الخبرات في مجال تربية األطفال مع اآلباء األخرين؛

  الحصول على معلومات مفيدة فيما يخص القضايا المتعلقة 
بتنمية أطفالك و

  توفر ألطفالك رعاية مشوقة

خطوة بخطوة

األطفال هم شخصيات صغيرة و يرغبون في الحصول على الدعم و 

التشجيع!

األطفال الذين يشاركون في برنامج أوبستابي،

  يتعلمون من خالل اللعب النشط،

  يشحذون حواسهم،

  يثرون مفرادتهم اللغوية،

  يجربون دائما موادا جديدة،

*يعرفون أثبات الذات،

  يكتسبون الثقة بالنفس،

  يستمتعون مع عائالتهم.

تشجيع التعليم من أجل 
مستقبل أفضل

محفزات لآلباء 
و اآلباء المنفردين 

  أعمل على تنمية قدراتك و خبراتك  كوالد مستغال 
فرصة تواجدك في محيطك المألوف و العائلي.

  أحصل لنفسك على مساعدات فعلية في المهمة 
الغير سهلة أال وهي تربية و تنمية األطفال.

  تعلم مع طفلك ما هو جديد و أكتشف الجديد في 
طفلك.

•  أنظر إلى طفلك.
•  أستمع إلى طفلك.

•  تحدث مع طفلك.
•  ألعب مع طفلك.

•  شجع طفلك.
•  أهتم بمبادرة طفلك.

أوبستابي أوبستابي


