
Chào mừng tới trường học
Thông tin dành cho phụ huynh 

	 	 Trường	học	ở	Đức	hoạt	động	như	thế	nào?
	 	 	 	 Con	tôi	đến	trường	bằng	cách	nào?
	 	 	 	 	 	 Con	tôi	cần	gì	khi	đến	trường?
	 	 	 	 	 	 	 	 Ai	quan	trọng	ở	trường?



Chào mừng tới trường học!
Trường học ở Đức và ở bang Sachsen hoạt động như thế nào?
Nước Đức gồm có 16 liên bang. Cấu trúc của các cơ sở giáo dục như mẫu giáo, trường học và trường học nghề phụ 
thuộc vào quyết định của từng liên bang và do đó có thể rất khác nhau với mỗi bang. Tại bang Sachsen cũng như tại 
Leipzig, hệ thống trường học được cấu trúc như sau:

Học sinh có thể thay đổi loại hình trường trong một số trường hợp nhất định. Thông tin thêm về các loại hình trường 
và các lộ trình giáo dục khác, quý vị có thể tham khảo tại trường sở tại. 

Trẻ em có quyền: được hưởng sự giáo dục phi bạo lực 
Tại Đức, bất cứ loại hình bạo lực thể xác nào cũng bị trừng trị. Điều này áp dụng cho cả gia đình lẫn trường học. Trẻ em 
được bảo vệ đặc biệt. Bạo lực về thể xác không được chấp nhận như một hình thức giáo dục trong trường học cũng như 
trong gia đình.
Thông tin thêm tại: https://www.unicef.de/informieren/infothek/kinderrechtskonvention-verschiedene-sprachen
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Trung học phổ thông có thể kết thúc ở lớp 9 hoặc lớp 10 với bằng 
tốt nghiệp Haupt- hoặc Realschule. Sau đó học sinh có thể theo 
học nghề.

Bằng tốt nghiệp Gymnasium là Abitur sau khi kết thúc lớp 12. Với 
bằng Arbitur, học sinh có thể theo học ở trường đại học hoặc học 
nghề. 2 loại trường này đều mang lại cơ hội giáo dục tốt và đa 
dạng.

Sau tiểu học, nhà trường sẽ đưa ra gợi ý về loại trường tiếp theo 
con của quý vị nên theo học. Nếu đứa trẻ có thành tích học tập 
xuất sắc, em sẽ được khuyến khích theo học trường Gymnasium.

Nếu đứa trẻ có thành tích không quá xuất sắc và sẽ học tốt hơn 
nếu có sự kèm cặp sát sao, em sẽ được khuyến khích theo học 
Oberschule.

Ngoài ra còn có các lựa chọn khác và ngoại lệ cho tất cả các loại 
trường và lộ trình giáo dục mà chúng tôi không đề cập ở đây.

Tại bang Sachsen, trẻ em đã tròn 6 tuổi cho đến ngày 30 tháng 
6 đều được ghi danh đi học. Tất cả học sinh học cùng nhau tại 
trường tiểu học.

Tiểu học (từ 6 tuổi)
Lớp 1-4

Đào tạo nghề hoặc
Trung cấp nghề

Học tại trường Đại học 
hoặc Trung cấp nghề

Gymnasium
Lớp 5-12

(10-18 tuổi)
Oberschule

Lớp 5-10
(10-16 tuổi)

Tốt nghiệp trung 
học, lớp 9.

Tốt nghiệp trung 
học, lớp 10.



Con tôi có phải đến trường không? Có: Đi học bắt buộc
Tại Sachsen, mọi trẻ em phải đến trường đầy đủ. Đi học bắt buộc cũng bao gồm cả việc tham gia vào các giờ học thể 
thao, bơi lội, các chuyến dã ngoại, các dự án và hoạt động của nhà trường cũng như làm bài tập về nhà. Cha mẹ có 
nghĩa vụ giúp đỡ con cái trong học tập và quan tâm tới những việc liên quan đến nhà trường.

Làm thế nào để con tôi được đi học: Ghi danh tại một trường học
Khi con của quý vị đến tuổi đi học, quý vị sẽ được Landesamt	für	Schule	und	Bildung mời đến phỏng vấn. Khi đi đến 
buổi phỏng vấn này, đề nghị quý vị mang theo đầy đủ các giấy tờ quan trọng (ví dụ hộ chiếu, chứng minh thư, giấy 
khai sinh, giấy chứng nhận, v.v). Tại đó, một trường học cho con quý vị sẽ được chỉ định. Trường học có thể hơi xa so 
với nơi ở của quý vị. Cũng có trường hợp quý vị phải mất một thời gian để tìm được chỗ trống trong trường.



Con tôi học gì tại trường? bài học tiếng Đức
Khi bắt đầu, con của quý vị sẽ được học những tiết học tiếng Đức cơ bản dùng trong cuộc sống hàng ngày và học tập.
Đây là điều kiện tiên quyết để con quý vị làm quen với môi trường học tập và chuyển dần sang lớp học thông thường. 
Môn học tiếng Đức Deutsch	als	Zweitsprache	(DaZ) được chia làm 3 giai đoạn.

Các lớp học chuẩn bị đặc biệt sẽ được tổ chức trong giai đoạn một và hai.
Vào cuối giai đoạn hai, học sinh dần dần tham gia vào các môn học bình thường. Trong giai đoạn thứ ba, con của quý 
vị sẽ tham gia vào các lớp học bình thường với các trẻ em Đức. Việc thay đổi trường một lần nữa có thể xảy ra.

Các môn học tại
Lớp học thông thường/Trường tiểu học:
• Tiếng Đức
• Toán
• Xã hội
• Nghệ thuật/hội họa
• Âm nhạc
• Tiếng Anh
• Thể thao
• Tôn giáo/Dân tộc
• Thủ công

Các môn học tại
oberschule/Gymnasium:
• Tiếng Đức
• Toán
• Hóa học/Vật lý/Sinh học
• Lịch sử/Chính trị
• Ngoại ngữ tự chọn (tiếng Anh/Pháp/  

Latin/Bồ Đào Nha/Ý)
• Âm nhạc/Nghệ thuật
• Tôn giáo/Dân tộc

• Thể thao

• daZ 1: Học tiếng Đức tại lớp DaZ.
• daZ 2: Học tiếng Đức tại lớp DaZ và tham gia một số giờ học của các môn học khác.
• daZ 3: Tham gia  vào các giờ học của các môn học thông thường. Nhận sự trợ giúp của giáo viên 

DaZ đối với một số trường hợp. Bây giờ thầy cô giáo bắt đầu chấm điểm.



Điều gì sẽ xảy ra khi tôi chuyển đến thành phố/ khu vực khác?  
Thông báo cho nhà trường
Khi con quý vị phải thay đổi trường học (ví dụ do gia đình chuyển chỗ ở), quý vị phải đến trường học cũ của con mình 
để thông báo với thư ký nhà trường.

Tôi cần làm gì khi con tôi kết thúc tiểu học? 
Chuyển từ lớp 4 sang lớp 5

• Lưu ý: Sau khi kết thúc lớp 4, con của quý vị sẽ nhận được đề xuất nên theo học Gymnasium hay Oberschule. Quý 
vị phải chọn một trường theo loại trường được đề xuất rồi từ đó tự ghi danh vào ngôi trường đó cho con mình.

• Quý vị hãy đem theo tất cả các giấy tờ được yêu cầu bao gồm đề xuất của nhà trường, đơn đăng ký và học bạ.
• Lưu ý thời gian ghi danh cố định vào mùa xuân, trường tiểu học sẽ thông báo cho quý vị.



 5 gợi ý cho cha mẹ
1. Đúng giờ: Việc con quý vị đi học thường xuyên và đúng giờ là cực kì quan trọng, ít nhất 10 phút trước khi 

giờ học bắt đầu. 

2. Liên hệ: Xin quý vị đảm bảo rằng nhà trường luôn có thể liên lạc được với quý vị trong trường hợp khẩn 
cấp hay sự cố. Trong trường hợp quý vị thay đổi thông tin liên lạc, vui lòng thông báo cho nhà trường, tốt 
nhất là bằng văn bản. 

3. Thông báo cho nhà trường, khi con quý vị không thể đến trường với bất kì lí do gì (ví dụ như ốm đau, bệnh 
tật). Hãy trả lời tức thì khi nhà trường liên hệ với quý vị. 

4. Quan tâm đến việc học của con: Kiểm tra thường xuyên đồ dùng học tập của con và đảm bảo con hoàn 
thành bài tập về nhà. Do đó sổ bài tập về nhà rất quan trọng, giáo viên và quý vị có thể trao đổi thông tin 
qua cuốn sổ này. 

5. Giữ liên lạc: Đi đến các buổi họp phụ huynh. Tại đó quý vị có thể gặp gỡ và trao đổi với các vị phụ huynh 
khác. Trường học cũng rất quan tâm đến việc chia sẻ của quý vị: đừng ngần ngại liên hệ với nhân viên xã 
hội hay giáo viên chủ nhiệm khi có vấn đề nào đó xảy ra.



Thông lệ ở trường

Làm thế nào, khi con tôi ốm hoặc không thể đến trường?
Nếu con quý vị vì một lý do quan trọng nào đó không thể đến trường, quý vị phải viết đơn xin nghỉ học cho con. Sau 
đó giáo viên chủ nhiệm hoặc hiệu trưởng sẽ ra quyết định. Một số lý do quan trọng có thể kể đến như lịch hẹn với bác 
sỹ hay các cơ sở hành chính; đám cưới hay tang lễ.

nghỉ học vì bị bệnh
Khi con quý vị bị bệnh, quý vị phải thông báo cho nhà trường (tốt nhất là trước khi bắt đầu giờ học). Quý vị có thể để 
lại lời nhắn trên máy điện thoại bằng cách nêu rõ các thông tin sau: tên của quý vị, tên con của quý vị, lớp và số ngày 
nghỉ học dự kiến. Với mỗi ngày nghỉ học của con, quý vị phải viết một đơn xin nghỉ học. Trong trường hợp bệnh kéo 
dài, phải có giấy chứng nhận của bác sỹ.

Đến trường
Theo quy định, nhà trường không có xe buýt riêng để đưa đón học sinh từ nhà đến trường hay từ trường về nhà. 
Quý vị có trách nhiệm đảm bảo con đi học đúng giờ mỗi ngày và về nhà sau giờ học. Khi trường học không nằm trong 
khoảng cách đi bộ từ nhà, con của quý vị phải sử dụng các phương tiện giao thông công cộng (như tàu điện, xe buýt, 
S-Bahn). Do đó quý vị cần mua vé tháng đi tàu của LVB	(Leipziger	Verkehrsbetriebe) cho con mình, sẽ tiết kiệm hơn 
việc mua vé lẻ. Vé tháng sẽ được giảm giá nếu quý vị có Leipzig-Pass. Tốt nhất, quý vị nên đi cùng con đến trường cho 
đến khi con có thể tự tin đi học một mình. 

Đơn xin nghỉ học có thể theo mẫu sau:
Guten	Tag (Xin chào), hier	ist	Herr/Frau (tôi là) ______. 
Mein	Sohn/meine	Tochter (Con của tôi)  ______ aus	der	Klasse (học lớp)  ______ ist	krank	und	kann	
nicht	in	die	Schule	kommen (bị ốm và không thể đi học). 
Er/	Sie	ist	am (Vào ngày)  ______ wieder	da (con tôi sẽ đi học lại).

Ví	dụ
Guten	Tag,	hier	ist	Herr	Rashad.	Mein	Sohn	Hamid	Rashad	aus	der	DaZ-Klasse	ist	krank	und	kann	
nicht	in	die	Schule	kommen.	Er	ist	am	Mittwoch	wieder	da.



Đồ dùng học tập

Để phục vụ cho việc học tập của con, quý vị cần phải tự mua một số đồ dùng học tập và con quý vị phải mang theo khi 
đến trường mỗi ngày. Trường sẽ gửi cho quý vị một danh sách những đồ dùng cần thiết cho từng môn học.

Con quý vị có thể nhận được/mượn những gì từ trường:
Sách giáo khoa và sách bài tập
Vào đầu năm học, nhà trường sẽ cho học sinh mượn sách giáo khoa và sách bài tập. Quý vị phải giữ gìn sách giáo khoa 
cẩn thận và không được làm mất, đến khi kết thúc năm học sách giáo khoa sẽ được trả lại cho nhà trường để sử dụng 
cho các khóa tiếp theo.

Máy  tính bỏ  túi
Học sinh được mượn máy tính bỏ túi.



Quý vị phải chuẩn bị cho con những gì:
Cặp/Túi đi học chắc chắn, balo thể thao, hộp đồ ăn, chai nước (dành cho bữa sáng trong giờ nghỉ giải lao)

Hộp đựng bút
Quý vị vui lòng chuẩn bị hộp đựng bút cho con. Trong hộp đựng bút cần có đầy đủ các dụng cụ bút viết và bút vẽ.
Tốt nhất là: 2 bút mực (mực xanh), 2 bút chì, 1 thước kẻ, 1 ê ke, 1 gọt bút chì, 1 tẩy chì, 
khoảng 5 bút màu (chì màu hoặc bút dạ, màu vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, nâu), 1 kéo,
1 hồ dán, 1 com-pa.
Khi quý vị gặp khó khăn để có đủ các dụng cụ này, hãy tìm quyên góp.

dụng cụ thể thao
Giáo dục thể chất cũng nằm trong danh sách các môn học. Do đó, con quý vị cần có quần áo 
thể thao, giầy thể thao cho sân tập và phòng tập (phải sạch sẽ) và đồ vệ sinh để thay rửa sau 
khi chơi thể thao. Một số trường có lớp học bơi, do đó con của quý vị cần có đồ tắm, khăn 
tắm và xà phòng tắm.

Sổ bài tập về nhà
Cha mẹ phải mua sổ bài tập về nhà. Sổ bài tập về nhà giúp học sinh tổ chức việc học hàng 
ngày. Mọi điều quan trọng đều được ghi lại trong sổ, ví dụ thời khóa biểu, bài tập về nhà, 
lịch kiểm tra hay các thay đổi trong lịch học. Cuốn sổ cũng là một phương tiện liên lạc giữa 
phụ huynh và nhà trường. Thư gửi nhà trường hay thư gửi phụ huynh có thể đặt trong đó. 
Quý vị vui lòng kiểm tra sổ bài tập về nhà hàng ngày và ký tên trong các ghi chú của giáo viên 
để giáo viên biết nếu quý vị đã đọc chúng hay chưa.

Vở, giấy và kẹp giấy
Quý vị phải mua giấy, kẹp giấy và vở có dòng kẻ cho con mình.



Thời khóa biểu và thời khóa biểu thay thế
Học sinh đi học từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Mỗi học sinh nhận được một thời khóa biểu, trong đó ghi rõ khi nào 
giờ học bắt đầu, các giờ nghỉ và các môn học trong ngày. Thời khóa biểu có giá trị trong một năm học. Thỉnh thoảng 
thời khóa biểu có sự thay đổi, ví dụ do giáo viên bị bệnh. Những thay đổi trong thời khóa biểu sẽ được thông báo 
tại trường học. Học sinh có trách nhiệm tự biết về những thay đổi này. Học sinh cũng có thể truy cập trang web của 
trường để biết thông tin về thời khóa biểu thay thế.

Điểm, học bạ và lên lớp
Kết quả học tập của con quý vị được đánh giá qua các bài kiểm tra miệng và viết theo 
thang điểm từ 1 đến 6: 1 là điểm giỏi nhất, 6 là điểm kém nhất. Các môn học được chấm 
điểm từ 1 đến 6 và „Kopfnoten“ được dùng để đánh giá hạnh kiểm (Thái độ/Sự hợp tác/
Chuyên cần/Nề nếp).

Sau nửa năm học, học sinh sẽ nhận được giấy báo điểm giữa năm. Cuối năm học, học 
sinh sẽ nhận được phiếu thành tích học tập với điểm các môn học và Kopfnoten. Học 
sinh nào nhận được một điểm 6 trong phiếu thành tích học tập hay nhiều điểm 5, sẽ 
không được lên lớp và bị lưu ban. (Có rất nhiều ngoại lệ và quy định. Quý vị có thể liên hệ 
giáo viên chủ nhiệm trong trường hợp cần thiết.) Phiếu thành tích học tập là giấy tờ rất 
quan trọng và phải lưu giữ cẩn thận. Đặc biệt, các phiếu thành tích học tập cuối cùng của 
năm lớp 4, 9, 10 và 12 là cần thiết trong quá trình chuyển tiếp lên các cấp học tiếp theo.

bedeutung der Schulnoten:

1 = xuất sắc
2 = giỏi
3 = khá
4 = đạt
5 = không đạt
6 = kém



Ai là người liên lạc của tôi ở trường?
Thư ký trường
Theo quy định, quý vị có thể liên lạc với ban thư ký một số giờ trong ngày. Quý vị có thể:
• Ghi danh và dừng ghi danh,
• xin nghỉ học (có thể qua điện thoại),
• đóng dấu thẻ học sinh,
• nộp giấy tờ,
• nhận chứng chỉ của trường,
• thay đổi thông tin liên lạc,
• yêu cầu liên lạc với giáo viên.

Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm chính với lớp của mình và:
• là người liên lạc chủ yếu với phụ huynh,
• nắm rõ các điểm số,
• viết giấy báo điểm giữa năm và phiếu thành tích học tập,
• là người trung gian khi có vấn đề và liên lạc với người có trách nhiệm,
• tiến hành các cuộc họp, gặp gỡ quan trọng và tư vấn các câu hỏi liên quan đến giáo dục cho phụ huynh.



Các buổi họp và trao đổi với phụ huynh
Ở Đức, giáo viên, phụ huynh và học sinh thường xuyên tương tác và gặp gỡ trao đổi. Do đó mỗi năm học thường có 
hai buổi họp phụ huynh, tại đó quý vị sẽ được thông báo về các sự kiện đặc biệt hoặc các hoạt động của nhà trường. 
Mỗi lớp học sẽ bầu ra một hoặc hai người đại diện ban phụ huynh để làm cầu nối liên lạc với nhà trường và giáo viên.
Các cuộc trao đổi với phụ huynh cũng được tổ chức hoặc giáo viên sẽ mời quý vị đến trao đổi trực tiếp và đưa ra các 
lời khuyên về quá trình học tập của con quý vị. Các vấn đề liên quan đến trường học cũng được trao đổi tại đây. Quý vị 
vui lòng đến các cuộc hẹn đúng giờ. Nếu có rào cản về ngôn ngữ, quý vị có thể đi cùng một người khác để phiên dịch 
giúp quý vị. 

Công tác xã hội tại trường học
Nhiều trường học có nhân viên xã hội học đường, họ có trách nhiệm xử lý các vấn đề hàng ngày tại trường học hay các 
mâu thuẫn giữa học sinh với nhau. Họ cũng là cầu nối trung lập giữa giáo viên và phụ huynh.

Theo quy định, nhân viên xã hội học đường cung cấp:
• tư vấn
• các dự án phòng tránh về bạo lực hay chất gây nghiện 
• hòa giải các xung đột và khủng hoảng
• hợp tác với các trung tâm tư vấn giáo dục, trung tâm xã hội Allgemeinen	Sozialdienst	(ASD) và đối tác trong tư vấn 

hướng nghiệp
• giúp đỡ tìm kiếm các gợi ý giáo dục tiếp theo.



Các thông tin quan trọng khác về trường học

Các đề nghị GTA (GanzTagsAngebote)
Nhiều trường có các hoạt động sau giờ học và học sinh có thể tham gia miễn phí vào các hoạt động đó. Ví dụ như lớp 
học vẽ, các môn thể thao như bóng chuyền và bóng bàn hoặc các lớp học tiếng. Con của quý vị có thể đăng ký các 
hoạt động cho cả năm học và đó cũng là dịp tốt để làm quen với các bạn mới.
 

Giữ trẻ sau giờ học
Học sinh tiểu học có thời gian học ngắn hơn các cấp học khác. Học sinh có thể đến Hort (nơi giữ trẻ ngoài giờ học) 
trước khi giờ học bắt đầu và sau giờ học để chơi, làm bài tập và giao lưu với các bạn. Thời gian giữ trẻ thông thường 
bắt đầu từ 6 giờ sáng cho đến giờ vào lớp và sau khi tan học cho đến 5 giờ chiều. 

Hort không phải là một phần của trường học. Tham gia Hort là tự nguyện và có mất phí. Nếu quý vị muốn gửi con 
tại Hort, quý vị cần phải có một hợp đồng với đơn vị chăm sóc. Quý vị có thể nhận đơn đăng ký tại bộ phận Hort tại 
trường.

Thời hạn của hợp đồng được giới hạn theo giấy phép cư trú, và được gia hạn tương ứng khi giấy phép cư trú được 
gia hạn mới. Khi quý vị có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập, Sở Thanh niên, Gia đình và Giáo dục của thành phố 
Leipzig sẽ giúp trả hết hoặc một phần tiền cho chi phí giữ trẻ. Quý vị vui lòng đến đó để nhận hướng dẫn (địa chỉ xem 
ở mặt sau).
  
 



Ăn uống tại trường

Học sinh có thể ăn thức ăn mang  theo, ví dụ như bánh mì hay hoa quả, trong giờ nghỉ giữa các tiết học.

Tất cả trường học đều cung cấp bữa ăn trưa có tính phí. Quý vị có thể ký hợp đồng với nhà cung cấp nếu con quý vị có 
nhu cầu ăn trưa tại trường. Hầu hết các nhà cung cấp bữa ăn đều có một thực đơn hàng tháng (trên trang web), con 
quý vị có thể tự chọn các bữa ăn theo thực đơn này. Quý vị sẽ được nhận hóa đơn vào cuối tháng. Đồ ăn chay, không 
có thịt lợn hay đồ ăn không gây dị ứng cũng thường được cung cấp.

Quý vị có thể xin trợ cấp cho bữa trưa (Antrag	auf	Leistungen	für	Bildung	und	Teilhabe) từ Jobcenter hoặc Sozialamt.

Một số nhà cung cấp có bán bữa ăn nhẹ tại các ki ốt, để mua các bữa ăn này quý vị không cần phải làm hợp đồng với 
nhà cung cấp. Tuy nhiên các bữa ăn nhẹ đó không được gọi là bữa trưa và không được trợ cấp.
. 



Các ngày nghỉ

Một năm học kéo dài từ tháng 8 hoặc tháng 9 và kết thúc vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm sau. Tại Sachsen, trong một 
năm học thường có vài tuần nghỉ học kỳ. Khi đó, trường sẽ đóng cửa, học sinh và giáo viên được nghỉ ngơi. Ngoài 
ra trong các ngày nghỉ lễ như Giáng Sinh, Phục Sinh hoặc lễ Ngũ Tuần, trường cũng đóng cửa và học sinh được nghỉ 
học. Thời gian bắt đầu các tuần nghỉ học kỳ thay đổi hàng năm.

Quý vị có thể tham khảo lịch nghỉ học kỳ tại:
https://www.schulferien.org/Kalender_mit_Ferien/Sachsen.html



Các địa chỉ quan trọng và thông tin tham khảo

Thông tin về các lớp học deutsch als Zweitsprache (daZ):
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/deutsch-als-zweitsprache-und- her-
kunftssprachlicher-unterricht

Trường tiểu học ở Leipzig:
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/grundschulen

oberschule ở Leipzig:
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/oberschulen

Gymnasien ở Leipzig:
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/gymnasien

Sở Thanh niên, Gia đình và Giáo dục (Amt für Jugend, Familie und bildung):
Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig
Số điện thoại: +49 (0) 341 123-4641, Fax: 0341 123-4484
E-Mail: jugend-familie-bildung@leipzig.de
Trang web: www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales

Văn phòng nhà nước về Trường học và Giáo dục (Landesamt für Schule und bildung):
Regionalstelle Leipzig, Nonnenstraße 17 A, 04229 Leipzig
Dr. Christine Mäkert
Số điện thoại: +49 (0) 341 4945 725
E-Mail: christine.maekert@lasub.smk.sachsen.de

danh sách các địa chỉ để nhận quyên góp (Sachspendenplattform):
https://ankommen.eu/de/leipzig

danh sách các tổ chức, dự án hỗ trợ người tị nạn:
http://leipzig.afeefa.de

impressum
Erarbeitet von der AG Willkommen, Leipzig Zentrum-Südost, 2019  

Trong khuôn khổ dự án, các lớp DaZ ban đêm cho phụ huynh học sinh cũng được tổ chức. Quý vị có thể gửi email cho 
địa chỉ phía dưới để được cung cấp thêm thông tin.

Liên lạc:  E-Mail: willkommen@franz-leipzig.eu | Internet: http://agwillkommen.wordpress.com
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