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   مھاجر ھایخانواده مادرانِ  بھ سالم عرض با

  کنید؟ تقویت را خود  فنالندی   زبان خواھیدمی آیا  •

  باشید؟ داشتھ  آمد و رفت  او با و شده  آشنا فنالندی  زن یک با خواھیدمی آیا  •

  

 )  کومن پیری  ٬ مانرھیم کودکان از حمایت سازمان( MLL سازمان طریق از توانید می شما
  با و  کرده تقویت را خود فنالندی   زبان او با مکالمھ طریق از توانید می  شما.  شوید دوست فنالندی  زن یک با

 . بروید پارک یا بازار بھ یا کنید روی  پیاده باھم توانید می  مثال برای . شوید  آشنا  یکدیگر رسوم و   آداب و فرھنگ

  .کنند شرکت برنامھ  این در میتوانند ھم شما کودکان

  
 وضعیت  بھبود بھ کمک سازمان این ھدف  . است دولتی غیر سازمان یک مانرھیم  کودکان از حمایت سازمان

  .است فرزندان تربیت و پرورش در والدین بھ کمک ھمچنین و  ھاخانواده  و نوجوانان کودکان،  

 
 :بگیرید تماس ھاشماره این با توانید می بیشتر اطالعات برای 
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