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Köniz Belediyesi, anneler ve okul öncesi yaştaki çocukları 
için üç merkezde „Muki DeutschKursları“ adı altında Al-
manca ve Entegrasyon Kursları sunmaktadır. 

Henüz çok az Almanca konuşup anlayabiliyor veya hiç 
konuşamayıp anlayamıyorsanız ve anaokulu öncesi yaşta 
bir çocuğunuz varsa, bu sizin için en uygun Kurstur.

Niçin Almanca öğrenmem gerek?
Günlük hayatta iletişimde bulunabilmeniz için.• 
Çünkü İsviçre’de yaşam hakkında daha fazla bilgi • 
sahibi olursunuz.

Diğer annelerle karşılıklı görüş alışverişinde • 
bulunabilirsiniz.

Okul sistemimizin nasıl işlediğini bilirsiniz ve • 
öğretmenlerle çocuğunuz hakkında konuşabilirsiniz.
Çocuğunuza okulda daha iyi destek olabilirsiniz.• 
Ve almanca öğrenme konusunda çocuğunuz için bir • 
örnek teşkil edersiniz.

Okuma ve yazma bilmiyorsam, MuKi Deutsch kursuna 

katılabilir miyim?
Hayır. Latin alfabesini okuyup yazabiliyor olmanız gerek-
mektedir.

Köniz Belediyesi sınırları içinde ikâmet etmiyorsam, MuKi 
Deutsch kursuna katılabilir miyim?
Kurslar esas itibarıyla Köniz Belediyesi sınırları içinde 
ikâmet etmekte olan bayanlar içindir. Herhangi bir kursta 
yer kalması halinde istisnalar yapılabilecektir.

MuKi Deutsch kursu için çocuklar kaç yaşında olmalıdırlar?
Kural olarak 3-5 yaş arasında olmaları gerekmektedir. 
Daha küçük yaştaki çocuklar Proje Yönetimi ve kurs 
öğretmenleriyle anlaşmak suretiyle çocuk kurslarına kabul 
edilebileceklerdir.

 

MuKi Deutsch neden niçin çocuğunuz için iyidir?
Çünkü çocuğunuz yeni birçok şey öğrenir ve diğer • 
çocuklarla birlikte oynayabilir.
Çocuğunuz Alman dilinde hikâyeler duyup şarkılar • 
söyler.

Ancak esas olarak çocuğunuz Almanca öğrendiği için, • 
bu durum anaokuluna başlamasını kolaylaştırır.

Bir MuK Deutsch kursu nasıl organize edilmektedir?
Kurs sonbahar tatilinden sonra başlayacak ve bir yıl devam 
edecektir. Haftada iki saat Almanca öğrenecek ve kurs 
malzemelerini Kurs’ta temin edeceksiniz. Çocuk kursun-
da çocuğunuzla deneyimli kurs öğretmenleri tarafından 
ilgilenilecek ve cocuğunuz dil yönünden bu öğretmenler 
tarafından desteklenecektir.
MuKi Deutsch kursları, Köniz Belediyesi‘nde Köniz Buch-
see, Hessgut 

Liebefeld ve Schliern Blindenmoos’da gerçekleştirilecektir.

Nasıl ve ne zamana kadar başvuruda bulunmam gerekiyor?
Başvuru belgesini doldurunuz ve belgeyi başvuru süresi 
bitimine kadar belgenin arka sayfasında gösterilen adrese 
gönderiniz. 

Bir MuKi Deutsch kursunun ücreti ne kadardır? 
Ücretler CHF 245.00 tutarındadır. Kurs ücretini kursun 
başlangıcında ödemeniz gerekmektedir.

Ben veya çocuğum Kurs sırasında sigortalı olacak mıyız?
Hayır. Kendi kaza ve sorumluluk sigortanız olması gerek-
mektedir.

Daha fazla bilgiyi nereden temin edebilirim?
Bei der Fachstelle Bildung der Gemeinde Köniz, 

Stapfenstrasse 13, 3098 Köniz, Tel. 031 970 92 93. 

E-Mail: fachstelle.bildung@koeniz.ch.

Bu broşür, asağidaki şu adresten başka dillerde de 
indirilebilinir.

http://www.koeniz.ch/erwachsenenbildung

MuKi Deutsch

Almanca öğreniyorum – Çocuğum da

Anadili Almanca olmayan anneler ve okul öncesi öğrenime 
tâbi 3-5 yaş arası çocukları için Almanca ve Entegrasyon 

Kursları.
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