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Informationen für Familien mit 
Einwanderungsgeschichte 
 

Die Aktivitäten für die Familien mit den Kindern sind innerhalb der AG Rucksack 

Übergang KiTa-Grundschule des KI NRW-Verbundes, 2020 fachlich begleitet 

durch die LaKI, ausgearbeitet worden. 

Aufgrund der weiterhin bestehenden großen Nachfrage wurde die Broschüre 

2022 überprüft, aktualisiert und in weitere Sprachen übersetzt. 

Die Handreichung für Familien möchte in der Zeit der Corona-Pandemie Brücken 

bauen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollte nicht als Ersatz 

der Bemühungen im Übergang durch Regelangebote verstanden werden.  

 
 

Autorinnen und Autoren: KI Bottrop, KI Duisburg, KI Gelsenkirchen, KI 

Kreis Recklinghausen,  KI Kreis Viersen, 

Landesweite Koordinierungsstelle Kommunale 

Integrationszentren NRW (LaKI), MKFFI NRW 

2022 

 

   

Fotos und Illustrationen:   © MKFFI NRW 2022 

 

Verfügbar auch in den Sprachen: 

Albanisch, Arabisch, Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch, 

Griechisch, Italienisch, Kurmanci, Polnisch, Rumänisch, Ukrainisch, Russisch 

und Türkisch. 
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 کدوک اب اھ تیلاعف
           

 مناوت یم لبق زا ار نیا و متسھ نم نیا
 ار یزیچ چیھ لبق زا ھک تسین انعم نیدبً انیقی دوش یم ھسردم لماش یکدوک یتقو

 نیا رد و دشاب ھتشاد یم رمع لاس 6 دودح ھسردم زاغآ رد کدوک .تسا ھتخوماین

 .تسا ھتخومآ ار یدایز یاھ زیچ تدم

 
 

 "متسھ نم نیا" چگ اب یشاقن :ھفیظو  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دینک یشاقن یبوخ ھب چگ اب دیناوتب نآ یور ھک دینک ادیپ ار راومھ و فاص حطس کی نوریب رد نات کدوک اب

 :دینک لمع ریز بیترت ھب سپس
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 .دیشکب طخ ار شندب رود چگ اب امش و دباوخب راومھ حطس یور نات کدوک )１

 

 دیشکب زارد نات کدوک هدش یشاقن ریوصت رانک رد یمک ھلصاف اب امش .دینک ضوع ار نات یاھ اج الاح )２

 .دشکب طخ ار امش ندب رود کدوک و

 

 مشچ :دینک یشاقن ار اھ یدوبمک نیا و دینزب فرح تسا دوبمک اھ یشاقن رد ھچنآ دروم رد نات کدوک اب )３

 ... سابل ،اھ وم ،نھد ،اھ شوگ ،ینیب ،اھ

 

 .دیسیونب اھ یشاقن یور ار نات یاھ مسا )４

 

 نات ریوصت فارطا رد ار اھ زیچ نیا و ،دیراد تسود رتشیب ار یاھ زیچ ھچ ھک دییوگب رگیدمھ ھب )５

 ... تاناویح ،یزاب بابسا ،ینتسب :دینک یشاقن

 

 :دینک یشاقن زین ار نآ و ،دیناوت یم رتھب ار یاھ زیچ ھچ کی رھ ھک دینزب فرح نیا دروم رد الاح )６

 زا یکی دیناوت یم یشاقن یاج ھب نانچمھ .تخرد ای و هرخص زا نتفر الاب ،یناوخ زاوآ ،لابتوف یزاب

 .تسیچ روظنم ھک دنزب سدح یرگید و دینک لیثمت ار رظن دروم یش امش

 

 .دینک یشاقن زین ار نآ و دینزب فرح ،دیریگب دای دیھاوخ یم زونھ ھک یاھ زیچ دروم رد نات کدوک اب )７

 

 زور نیلوا رد ار ریوصت نیا دھاوخب نات دنزرف دیاش .دینک یرادرب سکع نات یاھ یشاقن زا رخآ رد )８

 وا ھب و دنک یفرعم زور نآ رد ار دوخ ھک دنک کمک وا ھب دناوت یم ریوصت نیا .دربب دوخ اب ھسردم

 !دشخبب تأرج
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 "مناوت یم لبق زا ار نیا" نم تارطاخ رتفد :نیرمت
 

 ھب ار دوخ فیلاکت ھک دوش یم دامتعا وا ھب ھک دنک ساسحا نات دنزرف یتقو

 رد نیا .دنک یم ادیپ سفن ھب دامتعا و هدش قیوشت ،دھدب  ماجنا دناوت یم ییاھنت

 اب .تسا مھم رایسب ،دوش یم زاغآ کدوک یارب دیدج ھلحرم کی ھک ینامز

 ار یتیلوغشم ھچ زور نآ رد ھک دینزب فرح دروم نیا رد رتشیب نات دنزرف

 کمک ،زیم یور ندیچ ،اھ لگ نداد بآً الثم( دھدب ماجنا دراد تسود رتشیب ار یاھ راک مادک ای و دھد یم حیجرت

 )... رف رد نتخپ ای و یزپشآ رد

 

 .دیرخب ار طخ نودب و هدامآ رتفد کی ای و ،دیزاسب ھچرتفد کی نآ زا و دینزب ات ار دیفس یاھ قرو )1
 

 
 .دسیون یم نآ ریز ار دوخ مسا و دنابسچ یم رتفد ییولج تمسق رد ار شدوخ سکع نات کدوک )2

 
 

 یم یشاقن نآ ھحفص کی یور زور رھ نات دنزرف .تسا شتارطاخ رتفد نیا ھک دییوگب نات کدوک ھب )3

 امش ھک دوب دھاوخ رتھب .تسا هدش قفوم ییاھنت ھب ای و هداد ماجنا زور نآ رد ار یاھ راک ھچ ھک دنک

 :دیسیونب امش ھک دھاوخ یم ار یزیچ ھچ دیسرپب نات کدوک زا .دیسیونب یزیچ نآ دروم رد زین
 

 ریوصت کی زورما نم .مدرک یراوس رتوکسا زورما نم .مدیچ ار هرفس زورما نم :لاثم ناونع ھب

 .مدرک یشاقن ار راھب
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 ؟ما هدرک افیاً البق ار یمھس ھچ "ھسردم" مدنزرف دیدج ھلحرم یارب
 

 ھسردم ھتسب :ھفیظو
 
 

 شیپ ھتفھ دنچ و دیزیوآیب قاتا راوید کی یور ار ھسردم یلاخ ھتسب کی زا یریوصت

 رپ ھب ،دورب ھسردم ھب لوا راب تسا رارق ھک نات دنزرف اب هزور ھمھ ھسردم عورش زا

 دیناوت یم ،دیا هداد نات دنزرف ھب ریخا یاھ لاس رد ھک ار ھچنآ رھ ھسردم نیدامن ھتسب نیا رد .دیزادرپب نآ ندرک

 یشاقن ،ندرک یزاب ھشیمھ ،یریوصت باتک یناوخزاب ،دامتعا ،کدوک ھب ندیزرو قشع لاثم ناونع ھب ،دیھد اج

 ... تاناویح و اھ ناسنا ریاس ھب قشع ،ندرک تسرد یتسدراک و

 !دمآ دھاوخ نات رطاخ ھب یرتشیب بتارم ھب یاھ زیچ

 اب و هدرک یشاقن ذغاک یور ار یصاخ تمالع ای لبمس کی یتیلاعف رھ و یگژیو رھ یارب نات دنزرف )１

 :اھ تمالع زا یداھنشیپ ھنومن دنچ اجنیرد .درب یم یچیق

 

 

 

 

 

 

 

 .دینابسچب ھسردم ھتسب نیب رد ار تمالع نات کدوک اب اجکی )２
 .دینک ھفاضا نآ ھب یدیدج تمالع دوخ دنزرف اب ھتفھ رد راب ھس ای ود
 

 
 ھتسب مھاب و ،باوخ رتسب ھب نتفر زا لبقً الثم ،دینک نییعت ار زور تاعاس زا یکی نات کدوک اب اجکی )３

 ھچ امش یارب اھنآ ھکنیا و ھسردم ھتسب رد دوجوم یاھ تمالع دروم رد .دینارذگب رظن زا ار ھسردم

 ،ھسردم ینعی ،شا یگدنز دیدج ھلحرم یارب ار امش دنزرف راک نیا .دینزب فرح مھ اب ،دنراد یتیمھا

 .دنک یم تیوقت
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 ھسردم ھتسب ھنومن

دیربب  %
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 عبر رت ینالوط فرط )4
 ای و دینزب بسچ ار هریاد
 ار ھفرطود بسچراون
 .دیھدب رارق نآ یور

 راومھ ار یگنر ذغاک )１
 رود ھب ار خن و دینک
 .دیدنبب دادم

 ھشوگ زا دادم اب و دیریگب مکحم )A( ھشوگ رد هدیشک ھنوگ ھب ار خن )2
)B( ھطقن ات )C( دیشکب ینحنم کی. 

 دیناوت یم نات کدوک اب الاح )3
 یطخ دادتما رد ار هریاد عبر نیا
 .دیربب یچیق اب دیا هدیشک ھک

 ھب ار یگنر یاوقم )5
 طورخم لکش
 نآ کون .دیناخرچب
 ھتشاد خاروس دیابن
 .دشاب

 ھسردم ھتسب کی نتخاس یارب امنھار
 
 ھسردم ھتسب کی ،دورب ھسردم ھب راب نیلوا تسا رارق ھک ،نات کدوک اب اجکی

  .دیزاسب ناتسبد زور نیلوا یارب ار

 :امش زاین دروم لیاسو

 )A2 ای و A1 درادناتسا اب( یگنر یاوقم کی )1
 کزان نامسیر ای خن رتم 1 ،یچیق کی ،دادم کی )2
 یگنر راون کی و یگنر پیرک ذغاک )3
 ھفرط ود بسچراون ای و عیام بسچ ،یکیتام بسچ )4
 نیئزت یارب کزان یگنر یاھ ذغاک )5

 

 :امنھار
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 5 لیطتسم نیا .دینابسچب طورخم ھنھد ھب لخاد زا و هدیرب لیطتسم لکش ھب ار پیرک ذغاک زا ھعطق کی )6
 .تسا دنلب رتم یتناس 35 دودح و هدوب طورخم ھنھد طیحم زا رت زارد رتم یتناس

 نات کدوک زا دروم نیا رد .دینک نیئزت نات کدوک هاوخلد یاھ زیچ اب ار نآ و هدش هدامآ ھسردم ھتسب الاح )7
 و هدیرب ار نآ دعب ،دینک یشاقن ار نات کدوک هاوخلد یایشا کزان یگنر ذغاک یور لاثم ناونع ھب .دیسرپب
 .دینابسچب ھسردم ھتسب یور

 
           

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         

        

           
 !دیشاب قفوم

 
 



2202 ھسردم یارب هدامآ       10 
   

 

 ھسردم ریسم
 

 دوجو نتخومآ یارب یدایز یاھ زیچ ھسردم ریسم رد
 دراد

 هدومیپ نیشام اب یدایز یاھ ریسم یزورما رصع رد دنچرھ

 یارب یبوخ هژیو ھب ھنیمز کی ھسردم هار مھنآ اب ،دوش یم

 یدایز یاھ زیچ ھسردم ریسم رد نات کدوک .تسا یریگدای

 رد دوخ هار ندرک ادیپ ،ھسردم زور یارب یگدامآ و میظنت ،شدوخ یارب نامز میظنت ،یبای تھج :دزومآ یم

 یاوھ رد تکرح ھکنیا ھمھ زا رتلوا و کانرطخ طاقن صیخشت ،یکیفارت مھم تاررقم تیاعر و یا هداج کیفارت

 !تسا دیفم و بوخ حیرفت کی هزات

 رتھب دناوت یم و تسا رت لقتسم و رت لداعتم ،دنام یم دنمتحص و ملاس ،دور یم بتکم ھب هدایپ ھک یزومآ شناد

 یوگلا کی و دننک یھارمھ ھسردم هار رد رطاخ نانیمطا اب ار کدوک ات دنراد یمھم شقن نیدلاو .دنک زکرمت

 .دنشاب بوخ

 

 

 هداس نابز ھب( ،ھسردم ریسم دروم رد عماج یامنھار کی رد )ADAC( ناملآ لیبموتا یناگمھ پولک

 ھب نیدلاو یارب ار ھسردم نامز رد ملاس و نیمطم عورش کی نوماریپ مھم تاعالطا ھمھ )مھف ماع و

 هدافتسا اب www.adac.de یتنرتنا ھحفص رد دیناوت یم امش .تسا هدرک هدامآ نشور و حضاو ھنوگ

 .دینک دولناد ناگیار روط ھب ار امنھار نیا Schulwegratgeber وجتسج هژاو زا

 

 

 دراد هارمھ ھب ار تینما و تسا مھم ندرک نیرمتً اکرتشم

 .دینک نیرمت هار نیا یو اب دیاب ،دوش انشآ بوخ ریسم اب و دنامب نوصم ھسردم هار رد نات دنزرف ھکنیا یارب

 .دیوش انشآ نآ اب بوخ و هدرک یط ار ھسردم هار مھاب و دیراذگب تقو مظنم روط ھب روظنم نیدب

 اجنیرد .دشاب ھتشاد کانرطخ طاقن نیرتمک ھک دینک باختنا ار یریسم .تسین نیرت نما ھشیمھ ریسم نیرت هاتوک

 :تسا هدش ھئارا ،درک نیرمت ار یا هداج کیفارت ینمیا و ھسردم ریسم ناوتب ھنوگچ ھکنیا دروم رد هدیا دنچ
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 نمیا سابل :ھفیظو
 

 نینچ اب کدوک و دننیب یم رتھب نیشام ناگدننار ار ششخرد رپ و نشور یاھ گنر

 هژیو ھب ھسردم فیک و سابل یور ھب هدنباتزاب یاھ ھچراپ .تسا رت نوصم اھ گنر

 .دنا دید لباق یبوخ ھب لاس کیرات یاھ لصف رد

 :دیھدب ماجنا نات کدوک اب دیناوت یم ار تانیرمت نیا

 یدح ھچ ات ھک دینیبب و دینک تقد .دیزاسب کیرات ار قاتا و دیشوپب گنر هریت یاھ سابل نات کدوک اب )1

 .دینیب یم بارخ ار رگیدمھ

 الاح ایآ :دیشوپب راد الج ای و نشور یاھ گنر اب یاھ سابل و دینک ضوع ار نات یاھ سابل الاح )2

 ؟دیناوت یم هدید رتھب یکیرات رد ار رگیدمھ

 شالف رون اب گنر هریت یاھ سابل اب رگید راب و نشور یاھ سابل اب راب کی یکیرات رد مھ ای و )3

 ؟دنوش یم هدید رتھب ریواصت رد اھ سابل مادک .دینک یرادربسکع

 سابل ھمھ دبس کی رد .دیھدب ماجنا اھ سابل نتخاس بترم رد یتباقر یزاب کی دیناوت یم نآ زا سپ )4

 رد ھک دیراذگب ار یاھ سابل رگید دبس رد و دنا دید لباق یبوخ ھب زین یکیرات رد ھک دیراذگب ار یاھ

 .دنوش یمن هدید یبوخ ھب یکیرات

 دید لباق یبوخ ھب یکیرات رد ھک نک یشاقن نانچ ار ناکدوک یتشپ فیک و اھ سابل :کدوک یارب ھفیظو )5

 .دنشاب

 فرح ،تسا مھم ششخرد رپ ای و نشور یاھ سابل ندیشوپ ارچ ھکنیا دروم رد نات کدوک اب نونکا )6

 .دینزب
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 نمیا سابل ھنومن
 

 

 

 

 .دنشاب دید لباق یبوخ ھب یکیرات رد ھک نک یشاقن نانچ ار ناکدوک یتشپ فیک و اھ سابل
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 ھسردم یوس ھب نمیا هار :ھفیظو
 

 نیناوق دروم رد هار ریسم رد .دینک یط نات کدوک اب راب دنچ ار ھسردم یوس ھب هار

 دیناوت یم نامزمھ .دینزب فرح نات کدوک اب کانرطخ طاقن و یکیفارت تاررقم و

 :دیھدب ماجنا نات کدوک اب ار ریز تانیرمت

 

 

 نآ لیلد نات دنزرف ھب .دینزب تمالع ! خرس چگ اب ار کانرطخ طاقن ھمھ و دیریگب دوخ اب یگنر چگ )1

 .دشاب کانرطخ دناوت یم لحم نآ ارچ ھک دمھفب وا ات دیھدب حیضوت ار

 

 .دنک یشاقن ار ! رطخ تمالع دناوتب ییاھنت ھب دیاش نات کدوک مود راب )2
  

 رد و دنک یم رایتخا ار ردپ ای و ردام شقن کدوک الاح .دینک ضوع ار نات شقن دیناوت یم موس راب )3

 .دھد یم حرش ار کانرطخ طاقن و مھم نیناوق ھمھ ھسردم ریسم

 

 .دنک یشاقن ار ھسردم ریسم امش اب اجکی دناوت یم نینچمھ نات دنزرف )4
 مادک هار رد ؟یدید هار رد ار یاھ زیچ ھچ" :دنک یشاقن دینز یم فرح مھ اب ھک ینایرج رد دیاب وا

 ھب تسخن ؟مینک روبع نابایخ زا دیاب راب دنچ ؟یراد تسود رتشیب ار طاقن مادک ؟دنا کانرطخ طاقن

 "؟میورب دیاب تھج مادک
 

 

 نات کدوک اب دیناوت یم ار تانیرمت نیا .تسا تیمھا رپ رایسب یا هداج کیفارت رد تاررقم و نیناوق تیاعر

 :دیھدب ماجنا

 بیترت نیا ھب ،دنشاب ھیفاق مھ نات تاملک ھک دینک نیرمت یروط نکمم تروص رد ار تاررقم و نیناوق )1

 :دراپسب رطاخ ھب ار نآ دناوت یم رتھب نات دنزرف
 ".مور یم زبس غارچ رد ،متسیا یم زمرق غارچ رد"

 ".شاب رادیب و نک هاگن تقد اب و شاب رایشوھ"

 ".منک یم هاگن پچ ھب مھ زاب و تسار ھب دعب ،پچ ھب تسخن ،منک روبع نابایخ زا مھاوخب رگا"

 ".دناد یم یکدوک رھ ارنیا ھتبلا ،دراد دوجو ور هدایپ هار کی هدایپ نارباع یارب"
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 ناوت یم یبوخ ھب زین ،دنا هدش هدورس نآ دروم رد ھک یصاخ یاھ گنھآ ندینش اب ار یکیفارت تاررقم و نیناوق

 گنھآ نیا .تسا هدورس تسار و پچ کیکفت یارب ھک یکسفوکوس فلور گنھآ ندینش ابً الثم ،درپس رطاخ ھب

 .دیناوخب ار نآ زین ناتدوخ نامزمھ و دیونشب مھ اب بویتوی قیرط زا لاثم روط ار

 

        
 دینک دولناد یکسفوکوس فلور یمسر تیاسبو زا دیناوت یم ار گنھآ نیا لماک نتم     

https://www.musik-fuer-dich.de/liedtexte/l 
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 امنھار غارچ :ھفیظو  
 

 

 .دنراد تیمھا یلیخ اھ لانگیس رد زمرق و زبس یاھ گنر

 :دیھدب ماجنا نات کدوک اب دیناوت یم ار تانیرمت نیا

 
 و درز ،زمرق یاھ گنر اب ار یدعب ھحفص رد امنھار غارچ نات کدوک )1

 .دنک گنر زبس

 

 )... صقر ،ندز مدق ،اپ کی یور ندیھجً الثم( دیریگب رظن رد ار صاخ تکرح کی الاح )2
 

 

 ،دیا ھتفرگ رظن رد ھک ار یتکرح نات کدوک اب اجکی و دیھدب ناشن ار گنر زبس ھقلح دوخ تشگنا اب )3
 دیاب ار نات تکرح و دینک هراشا یزمرق ھقلح ھبً اروف و گنر درز ھقلح ھب تشگنا اب دعب .دیھدب ماجنا
 .دیزاس فقوتم

 

 دیابن اما نابایخ طسو رد ھک دیھدب حیضوت نات کدوک ھب !دینک ضوع ار نات شقن دیناوت یم نینچمھ )4
 !دوش زمرق ھظحل نامھ امنھار غارچ رگا یتح ،داد ھمادا دوخ هار ھب دیاب تعرس اب ھکلب درک فقوت
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 امنھار غارچ ھنومن

 .نک یزیمآ گنر زبس و درز ،زمرق یاھ گنر ھب ار امنھار غارچ نیا



 

Links für vertiefende Hinweise: 

wichtige Links, zuständige Ansprechpersonen sowie Informationen zum Bereich 

Herkunftssprachlicher Unterricht 

<https://www.bra.nrw.de/bildung-schule/unterricht/integration-durch-bil-

dung/herkunftssprachlicher-unterricht-hsu> 

Mehrsprachiges Informationsmaterial zum Thema „Die Schule NRW?“ 

<https://broschuerenservice.nrw.de/default/shop/Willkommen_in_NRW._ 

Deutscharabisch_-_f%C3%BCr_Grundschulkinder/7> 

Mehrsprachiges Informationsmaterial zum Bildungs- und Teilhabepaket: 

<https://broschuerenservice.nrw.de/default/shop/Bildungs-_und_Teilhabepa 

ket//578> 

<https://broschuerenservice.nrw.de/default/shop/Bildungs-_und_Teilhabepa 

ket._[Arabisch]//580> 

<https://broschuerenservice.nrw.de/default/shop/Bildungs-_und_Teilhabepa 

ket._[Türkisch]//583> 

<https://broschuerenservice.nrw.de/default/shop/Bildungs-_und_Teilhabepa 

ket_[Russisch]//581> 
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 ار ریسم نیا رد اھ یشوخ و اھ یبوخ ھمھ نات دنزرف و امش یارب ام
  !مینک یم وزرآ
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