
www.froebel-gruppe.de | مشاوره تلفنی چند زبانھ | 26.03.2020 | Verfasst von: Seite 1 von 1

مشاوره تلفنی چند زبانھ

تعلیم، تربیت و آموزش کودکانبرای پاسخ بھ پرسشھای مرتبط با 

والدین عزیز و گرامی، 
چنان با نیروھای ھمما کھ ما با حالت و شرایط غیرعادی مواجھ ھستیم، ییروزھادر چنین

حمایتتان می کنیم. واھیم بود و در کنار شما خکارشناسی خود
مشاوران ، سیستم مشاوره تلفنی راه اندازی و اجرایما شما را تنھا نخواھیم گذاشت. با 

شی مجرب ما در مورد انواع سواالت شما در حوزه تعلیم و تربیت کودکان و ھمزیستی آموز
تخصص خود در کنار شما ھستند و بھ سواالت ، با دانش و با  یکدیگر در این شرایط خاص

شما پاسخ می دھند. 
شما می توانید این فرصت را بدون ھیچ ارتباطی با مسالھ "کورونا" الزم بھ یادآوری است کھ 

استفاده کنید و از این مشاوره تلنفی بھره ھای الزم را ببرید. ھم 
زمانھای استفاده از این خدمات: 

صبح12تا 10نبھ و جمعھ از ساعت روزھای دوشنبھ، چھارش
بعدازظھر 17تا 15ھمچنین روزھای چھارشنبھ از ساعت 

زبان انگلیسی :آلمانی بھ شرح زیر است:غیر خدمات تلفنی بھ زبانھایی
Natalie Samimi, 0176-42058064زبان فارسی: 

. است شدهپیش بینی 2020آوریل سال 17ا این خدمات فعال تزمان استفاده از 
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