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MonteMigra 
 

 

Вивчайте німецьку мову в MonteMigra за методом Монтессорі – 

Добровільна програма мовної підтримки для дорослих жінок-мігранток 

З 14 червня 2022 кожен знайде 

• вівторок, 

• Четвер і 

• п'ятниця 

У парафіяльній залі разом (Theatergasse 1, Weilheim) з 9:00 до 12:00 відбувається пропозиція 
мовної підтримки MonteMigra. Тут жінки вчаться більш самостійно спілкуватися, 
використовуючи німецьку мову в повсякденному житті. 

Для вас немає жодних витрат, вам не потрібно реєструватися, ви можете взяти з собою дітей і 
піднятися на борт у будь-який час. Ви можете використовувати MonteMigra по п'ятницях, якщо 
ви вже відвідуєте інтеграційний курс і хочете поглибити зміст. 

Наступні керівні принципи застосовуються як орієнтири для співпраці в MonteMigra: 

• Якщо ви іммігрували зі своїм партнером, і він не працює, ми просимо, щоб він доглядав за 
вашою дитиною під час навчання. Всі інші діти виховуються в тому ж будинку. 

• Щоб вам було легше зорієнтуватися в Німеччині, доцільно приїхати в MonteMigra на всі три 
дні. Однак, якщо ваша дитина захворіла або вам доведеться мати справу з владою, ви можете 
просто повернутися на наступний прийом. Кожен ранок утворює самостійний блок вправ. 

• Священство належить католицькій церкві у Вайльхаймі та використовується різними групами, 
тому ми всі звертаємо увагу на навколишнє оточення. Наприклад, як і вдома, ми вимикаємо 
світло, коли виходимо з кімнати, коридору чи туалету. Ми повернемо стільці та навчальні 
матеріали на відведені для них місця. 

 

Перегорніть сторінку, щоб отримати вказівки  
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