
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Đăng ký tham gia 

Tôi đăng ký tham dự buỏi tọa đàm „Tương Lai –  thông qua tư vấn giáo dục“ 

vào ngày chủ nhật 27.10. 2019  

 

Họ tên   :        _________________________________________ 

Đơn vị:           _________________________________________ 

Điện thoại:    _________________________________________ 

E-Mail:           _________________________________________ 

 

Đề nghị đăng ký với anh   

nguyen.quoc-hung@isa-brb.de 

ma.ha@isa-brb.de 

Fax: 0331 9676 259 

Tel: 017683648075 
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Giấy mời 

Kính thưa các tổ chức hội đoàn và các  bậc Phụ Huynh, 

 

Việc nuôi dạy và giáo dục con cái không phải lúc nào cũng đẽ dàng trước 

mọi vấn đề của cuộc sống, đặc biệt là  của  người nhập nếu họ không hiểu 

biết được tường tận nền văn hoá nơi con họ sinh ra và lớn lên, như  hiểu 

biết về văn hóa của quê hương mình. Một số phu hunynh có thể gặp 

những vấn đề về xã hội khi con cái phát triển  trong độ tuổi dậy thì mà 

mình không tìm ra được hướng giải quyết. 

 Con cái chúng ta cần sự giúp đỡ và định hướng để giải quyết các  vấn đề  

liên quan đến học tập hàng ngày ở trường mà còn kiến thức về hệ thống 

giáo dục, đào tạo và  lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai.      

Tổ chức hiệp hội Xã hội và  hòa nhập „ Gesellschaft für Inklusion und soziale 

Arbeit e.V“ kết hợp với trường Peter- Pan  và các đối tác  

Trân trọng kính mời   quý vị tới tham dự buổi tọa đàm về chủ đề :  

 

 

Tương Lai –  Zukunft durch Bildungsberatung 
“ Tương lai thông qua tư vấn giáo dục“ 

 
 

Thời gian:  14 giờ, ngày chủ nhật 27. 10. 2019  

  Địa điểm:  Phòng 410,  Nhà kính đối diện TTTM Đồng Xuân  

Herzbergstr. 33-34, 10365 Berlin 

 

 

Chương trình 

 14:00-14:15 Uhr:         Chào đón khách                               

 14:15-14:45 Uhr:           Giới thiệu sơ  lược về dự án và một số thông tin về 

những thay đỏi trong luật giáo dục ở Berlin  và các 

chính sách mới   áp dụng từ năm học 2019-2020,  

Ông Nguyen ISA  e.V. 

 14:45-15:00  Uhr:   Phụ huynh và gia đình đóng vai trò như thế nào 

trong việc nuôi dạy, giáo dục và hội nhập  của con 

cái?  Bà Dahlke, làm công tác xã hội tại trường 

Peter- Pan Grundschule   

 15: 00-15:20 Uhr:          Khái quát về tình hình cuộc sống của lớp trẻ (thanh 

thiếu nhiên Việt Nam tại Đức và cơ hội định 

hướng nghề  nghiệp „ chương trình đào tạo kép  

cho học Đại học và học nghề„ Dualstudium và 

Dualausblidung“.  Đại diện ISA e.V  và sinh viên               

 15:20- 16:00 Uhr:          Trao đổi kinh nhiệm và thảo luận: Làm thế nào để 

giải quyết sự khác biệt giữa bố mẹ và con cái, đẻ 

có thể giúp cho con cái hội nhập và đạt được kết 

quả học tập tốt trong  nhà trường và  đào tạo 

nghề nghiệp.  

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và tham gia của quý vị!      

    


