
 

 

 حمایت مالی 

  :یورو )مثالً برای   500هزینه یکباره  هزینه ورودی

 تاپ، میز یا کیف مدرسه( لپ 

 یورو در ماه )برای ارتقاء   180 هزینه تحصیلی: کمک

های استعدادهای فرزندان شما از طریق راهنمایی یا کالس 

 های روزمره از جمله پوشاک( موسیقی به استثناء هزینه

  :برای سفر به سمینارهای  هزینه سفر( ساالنهgrips ) 

 

 دوره آموزشی 

   سمینارهای مختلف )حضوری و مجازی( در زمینه رشد

شخصیت، آشنایی با حرفه و تحصیل، در رابطه با جامعه و  

 دموکراسی، در زمینه علوم و تحقیقات 
  رویداد در سال الزامی است  2حضور در 

 

 شبکه 

  شبکه ارتباطی بین دارندگان بورسیه 

  ارتباط با دارندگان پیشین بورسیه 
  شبکه استعدادهای درخشانArbeiterKind.de 

 مراقبان 

 تیم خرد بنیاد 

 

 مشاوره فردی 

  ها و مشکالت، به ویژه در رابطه با دروس  ویژه پرسش

 ای آموزش و مطالعات فنی و حرفه مدرسه، 

                  «grips gewinnt »      
 ]بورسیه برندگان خرد[             

 والدین اطالعات ویژه                      

 

 

 

«grips gewinnt»  از واژهGrips  

گرفته شده است که به معنی چیزی  

همچون »مغز« است اما به واژه  

 « نیز اشاره دارد.. gripانگلیسی »

«grips gewinnt »   فرزندان شما

را در مسیرشان برای کسب دیپلم  

های دبیرستان با برگزاری دوره 

آموزشی جامع، سمینارهایی در  

روزهای آخر هفته، اردوهای  

مایت  تابستانی، مشاوره فردی و ح

کند. عالوه  مالی ماهانه همراهی می 

بر این، نوجوانان با یکدیگر آشنا  

شوند و از یکدیگر حمایت  می

کند. یک شبکه ارتباطی قوی  می

 شود! ایجاد می 

«grips gewinnt  پروژه »

Hamburger Joachim Herz 

Stiftung   است که آموزش، علوم و

دهد و از  تحقیقات را ارتقاء می 

عدالت آموزشی بیشتر برای  

کند.نوجوانان حمایت می 



 
   

 
 

 فرزندان شما نزد ما جایشان امن است 

 آمیز برای ما مهم است احترام و رفتار مسالمت 

 کنیم.های آنها با کمک و مشاوره حمایت می ما از دارندگان بورسیه خود و خانواده 

 

  .شرایط مذهبی و فرهنگی در نظر گرفته شده است 

  .دارندگان بورسیه ما از حمایت مسئوالن آقا و خانم برخوردار خواهند بود 

  .دختران و پسران برای اقامت شبانه اتاق جداگانه دارند 

  پذیری آنها در نظر گرفته شده است. دسترسی 

 شود. ی های غذایی سالم برای نوجوانان در سیمنارها فراهم موعده 

  دهند. یکبار در سال به ما  فرزندتان سه بار در سال در رابطه با نحوه صرف کمک هزینه به ما گزارش کوتاهی ارائه می

 ها شرکت کرده است. ها، سمینارها و سایر فعالیت شود که فرزندتان در کدام کارگاه اطالع داده می 

  یاز داریم. در تمامی اوقات به اطالعات آدرس فعلی شما و فرزندتان ن 

 کنیم. حضور در مدرسه برای دارندگان بورسیه الزامی است. ما یک نسخه از کارنامه تحصیلی را دریافت می 
 

 اگر هر گونه پرسشی داشتید، لطفاً حتماً با ما تماس بگیرید!  

 

 

 

 

 

 

Franziska Gaube                    Andrea Dutzek 

     مدیر پروژه          مدیریت پروژه  

 

  +49  40 533295-74 

   stiftung.de-herz-grips@joachim  
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