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Dự án hòa nhập

„Cởi mở để đến gần nhau.
Học để tăng sự chấp nhậnvà sự tham gia của người di lập“
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Các đề tài thiết thực cho cuộc sống ở Đức. Ví dụ như: 
1. Di cư và sự lạ lẫm: Những qui tắc và chuẩn mực nào tồn tại trong các nền văn 
hóa khác nhau? Những điều gì là bất thường đối với chúng ta ở Đức?
2. Đời sống trong một nhà nước xã hội và hiến gia: Có những bảo hiểm xã hội 
nào? Làm thế nào để trợ cấp cho tuổi già? Ta có bổn phận gì trong đời thường?
3. Tuổi thơ và giáo dục: Các qui tắc và chuẩn mực trong giáo dục? Những điều 
gì ta cần biết về giáo dục trong nhà trẻ và trường học? 
4. Đào tạo và hướng nghiệp: Những con đường học vấn và những cơ hội qua 
đó hành nghiệp?
5. Bảo vệ sức khoẻ và tuổi già: Những điều gì cần làm để phòng chống bệnh 
tật? Có những biện pháp giúp đỡ nào khi bị ốm hoặc cần sự chăm sóc?
6. Bình đẳng về pháp luật - Bình đẳng về cơ hội: Vai trò của đàn ông và phụ nữ 
ở Đức? Có những cơ hội gì dành cho người tàn tật?

Khóa 
học„Nước Đức 

thực tế“
6 tuần 

4 ngày / tuần 
4 h / ngày

Đêm giao 
lưuđa văn hóa

Dựng chương trình phát sóng đài LOHRO: Chuẩn bị dựng bản tin, viết bài, phỏng 
vấn, làm việc với máy vi tính…
Trợ lý phụ huynh: Cùng tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu với các phụ huynh 
khác về các vấn đề như trẻ em, giáo dục, nhà trẻ và trường học…
Ngài có thể tự mang đến các vấn đề bản thân, sự dụng khả năng bản thân, giao tiếp 
với người Đức và các hoạt động của Ngài sẽ được hỗ trợ từ dự án. 

•

•

•

Tự dựng lập một chương trình văn hóa buổi tối trong đó người dân Rostock 
sẽ được làm quen về quê hương của Ngài (ví dụ như thuyết trình về văn hóa, 
lịch sử, chính trị, thiên nhiên  hoặc hòa nhập vào đồng ca, nhảy múa, nấu 
nướng…)

•

Chương trình đào tạo cho người nhập cư: Học và năng động hơn!

+

Khóa học miễn phí tổ chức ở nơi lân cận gần nhà Ngài và chi phí đi lại có thể được hoàn trả.

Dựng chương 
trình phát thanh

Khóa huấn luyện 
3 ngày cho…

Trợ lý phụ 
huynh


