
)اشتات تایل موتا ( پانکواجتمایی ان مددکار  
 ناهید السوایا

017643267254تلفن:   

درس:ایمیل آ  

مشعول به کاردر پانکو 2018از ماه یونی    

لمانآزبان: عربی و   

فرزند 3دارای   

 متولد مصر

ساکن برلین 2007سال از   

 

 نگارقوی مفرد سدهی
01794156134تلفن:   

 ایمیل ادرس:

مشعول به کار پانکو در 2020ماه مارس از   

لمانی وانگلیسی، آدری ،  زبان: فارسی  

 دارای یک فرزند

 متولد ایران

ساکن برلین 2013ازسال   

 یک سال تجربه کار با راهنمای خانواده

 

 رویا شفیعی
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 ایمیل ادرس:

مشعول به کاردر پانکو 2020 ماه مارساز  

لمانیآدری و، زبان : فارسی   

 دارای یک فرزند
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   سال ( دارای  سابقه  مهاجرت را  12شتات تایل موتا، خانواده ها و کودکان)تا ا
حمایت ، پشتیبانی و همراهی می کند. ، مالقات   

:کنیم می حمایت و پشتبانیشما در موارد زیرما    
 _ رشد کودکان 

  _ مهد کودک و سیستم آموزشی مدارس )ثبت نام و جستجوی مهد کودک ( 
و زایمانبارداری      

 _ ورزش ، تحرک و فعالیتهای تفریحی 
 _ حقوق زنان و کودکان 

 _ آموزش استفاده صحیح از رسانه های اینترنتی 
 _ حفاطت از محیط زیست 

ت عبور و مرور ایمن تر کودکان در _  آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی جه
 خیابان 

_ چنانچه در موارد دیگری سوالی دارید ما شما را به مشاوره های دیگر ارجاع  
 می دهیم : 

   
 همچنین ما شما را در زمینه های ذیل همراهی می کنیم: 

_ گفتگو با مهد کودک و مدرسه    
وسسات  حمایت از _جشنها و مناسبت هایی که از طریق موسسات تفریحی و م

 خانواده ها برگذلر می شوند، کتابخانها
 _ حقوق کودکان در محلهای اجتماعی ) پارکها ، محله های بازی و غیره( 

 
توجه : ازهمراهی شما در جاب سنتر ، اداره امور خارجی ها، وکال ،  پزشکان و 

                                                                         .دادگاهها معذوریم

    

–

Stand: Juni 2021


