
 

 

 پناهجويان به صورت بنيادی امور مالی را می آموزند. : زير بنا را با هم بسازيم

  

در مدت  )ABCبه نام  ( به صورت بازیو رايگان  شهر کلن (موسسه رسمی خدمات اجتماعی مردان کاتوليک) امور مالی را SKMموسسه 
دهد.اين مجموعه با هدف توانمند سازی مهاجرين و پناهجويان جهت حل بهتر آموزش می در مجموعه هايش ه پناهجويانساعت ب ٢تا  ١/۵

 تالش می نمايد.مسايل و مشکالت مالی زندگی روزمره (طريقه استفاده پول) از طريق بازی های فکری و هنری 

خورد ک سوی و بريورود به آلمان از  ممنابع مالی اندک پناهجويان در هنگا رفتار مسوالنه با پول برای پناهجويان مهمترين مسئله می باشد.
  با يک فرهنگ غريب و پيچيده از سوی ديگر باعث مشکالتی برای آنها می شود.

به  رفتار با پول پايه ريزی می کنند.مالی زندگی روزمره را به آسانی اطالعات اوليه و اساسی  ABC ين اين پروژه به ياری بازیمسئول
الحات در زمينه محل زندگی (آپارتمان) ، تلفن همراه ، کار و حساب های طمعنی اصو طرح می شود ح مالی خيلی رايج ماصطال ٣٢کمک 

بنابراين بازی مذکور شروع کننده مباحثی در مورد مهارت های فرهنگی و قوانين  گروهی آموزش داده می شود.بازيهای بانکی به صورت 
با شناسايی و مسکن را می آموزند واجاره کنندگان چگونگی قرارداد بستن در خصوص تلفن همراه و شرکت  پولی و مالی خواهد بود.

می گردند، عالوه بر اين فرايند کار موجب يادگيری زبان و برقراری  خود های پيش رو باعث جلوگيری از مقروض شدن تشخيص سريع دام
  ارتباط بين خودشان نيز می گردد.

  در يک نگاه: مزايا

 افه گرديدن دامنه لغات شما در امور مالیاض 
 آشنايی با روش های پرداخت 
 چگونگی رفتار با پول و رفتارهای شخصيتی 
  بردن ترس و خجالت از خواندن خواندن و از بين تمرين 
 استفاده ار قوانين بازی بر اساس اخالق 
 یبازيهای رايج مثل بازی های کارتی و تاس يادگيری توسط 

 

  :قبلیرزرو نوبت 

ماس تgert.kruetzer@skm‐koeln.de     و ايميل   0176 15067627با شماره موبايل  Gert krützerآيا عالقمنديد ؟ پس با آقای 
  حاصل فرماييد.

  

  و هماهنگ کننده: پشتيبان

Silvia Hahn 0176 47316348 موبايل،  2074 -235يا  0221  2074- 225 تلفن  پروژهو رئيس مالی درامور مشاورحقوقی            
  silvia.hahn@skm‐koeln.deايميل 


