
Fit für die Schule – Sprachangebote für geflüchtete Kinder

Ab dem 29. August 2022 startet ein neues kostenloses Projekt für Kinder und 
Jugendliche von 6-16 Jahren. Zusammen mit Deutschlehrer*innen und 
Ehrenamtlichen erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit zur 
Hausaufgabenbetreuung, Bastel- und Spielstunden sowie zusätzlichem 
Deutschunterricht nach der Schule.

Wo? Hinz & Kunz – Georg Schwarz Straße 9, 04177 Leipzig
Wie lange? 29. August – 28. Oktober 2022
Wann? Ab 29. August 2022 nach der Schule (genaue Zeit nach Absprache)

Anmeldung und weitere Rückfragen gerne unter fit-fuer-die-schule@leipzig-helps-
ukraine.de



Fit For School - Language Courses For Refugee Children

A new free project for children and young people aged 6-16 will start on August 29, 
2022. Together with German teachers and volunteers, the participants will have the 
opportunity for homework supervision, handicraft and play lessons as well as 
additional German lessons after school.

Where? Hinz & Kunz - Georg Schwarz Straße 9, 04177 Leipzig, Germany
How long? August 29 - October 28, 2022
When? From 29 August 2022 after school (exact time to be arranged)

Registration and further inquiries gladly under fit-fuer-die-schule@leipzig-helps-
ukraine.de



Готовність до школи – мовні курси для дітей біженців

Новий безкоштовний проект для дітей та молоді у віці 6-16 років стартує 
29 серпня 2022 року. Разом із німецькими вчителями та волонтерами в 
учасників буде можливість виконувати домашні завдання, займатися 
рукоділлям та грати в ігри, а також отримувати додаткові уроки німецької 
мови після школи.

Де? Hinz & Kunz – Georg Schwarz Straße 9, 04177 Leipzig

Як довго? 29 серпня – 28 жовтня 2022 року

Коли?  29 серпня 2022 року після уроків (точний час буде погоджено)

Реєстрація та додаткові запитання: fit-fuer-die-schule@leipzig-helps-
ukraine.de 
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Готовы к школе! - языковая поддержка для детей беженцев. 

29. августа мы запускаем новый, бесплатный проект для детей и 
подростков с 6 по 16 лет. При поддержке учителей немецкого языка и 
волонтёров, школьники смогут делать домашнее задание, проводить 
время за играми и рукоделием, а так же дополнительно подтянуть 
немецкий язык в не школьное время.

Где? Hinz & Kunz – Georg Schwarz Straße 9, 04177 Leipzig 
Продолжительность:  29.08 - 28.09 
Когда? Начиная 29. августа после школы (точное время

после согласования)

Регистрация и дальнейшие вопросы —> fit-fuer-die-schule@leipzig-helps-
ukraine.de 
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 .نشيط للمدرسة ؟ كورس لغة للاطفال اللاجئين

يبدأ المشروع المجاني للاطفال.  من شهر اوغوستس٢٩من بعد يوم   
 .واليافعين من عمر ستة سنوات الى عمر ستة عشر سنة

 مع بعض مع مدرسين اللغة الالمانية والمتطوعين يحصلو المشاركين على
نلعب ونلهو مع دروس لغة المانية. فرصة اشراف للدروس المدرسية  

 .اضافية بعد اوقات المدرسة

Hinz & kunz - Georg Schwarz Straße 9, 04177 Leipzig اين الموقع ؟
 

 . من شهر اوكتوبر٢٨ من شهر اوغوستوس الى ٢٩كم المدى ؟ من 

  من شهر اوغوستوس بعد اوقات المدرسة (الساعات٢٩متى؟ بعد 
 .(المحددة للقاء نعلمكم بها لاحقا)

 للتسجيل والاستفسار
 يرجى التواصل على الايميل
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