
والدین عزیز،

ما صمیمانه از حضور شما در جلسه اولیاء در تاریخ ٢۶ نوامبر (26.11.2019) ساعت ۵ 
الی ٧ عصر در محل سالن غذاخوری مدرسه ("Mensa")  استقبال می کنیم. 

شما در این جلسه با سایر والدین آشنا شده و ھمچنین امکان صحبت با مدیر مدرسه 
آقای Kany و مددکاران اجتماعی خواھید داشت. آنھا آماده پاسخگویی به سواالت 

شما ھستند. 
  

اگرچه جلسه از ساعت ۵ شروع خواھد شد اما شما می توانید ھر زمانی بین 
ساعت ۵ الی ٧ مھمان ما باشید.در ضمن شما می توانید خوردنی ھای شور و 

شیرین و خوشمزه خود را ھم به جلسه بیاورید. 
قھوه و چای و آب مھمان ما ھستید. 

در صورتیکه فرزند خردسال دارید و امکان نگھداری در منزل نیست می توانید ھمراه 
خود به جلسه بیاورید. 

ما بسیار خوشحال خواھیم شد شما را در جلسه مالقات کنیم. 

نمایندگان والدین 

 
لطفا گزینه ای را انتخاب نمایید :

١- من در جلسه اولیا حضور خواھم داشت. 
٢- نمیتوانم در جلسه حضور داشته باشم. 

من به ترجمه نیاز دارم. 
لطفا به ما بگویید که به کدام زبان نیاز به ترجمه دارید. 

من می توانم برای افراد دیگر ترجمه کنم. 
لطفا به ما بگویید که از آلمانی به کدام زبان می توانید ترجمه کنید.

Herzliche Einladung zum 2. Elterncafé
 
am 26.11. von 17-19 Uhr in der Mensa.

Kommt und tauscht Euch mit anderen Eltern aus.
Mit dabei sind  Herr Kany, unser Direktor, und Frau Horns, die Sozialpädagogin der Willkommensklas-
sen und der S-Klasse. Alle beantworten gern Eure Fragen.
 
Bringt, wenn Ihr möchtet, gern etwas Leckeres mit, süß oder salzig. Für Kaffee und Tee ist gesorgt.  
Wenn Ihr keine Betreuung für jüngere Kinder habt, bringt sie mit.

 Wir möchten mit dem Elterncafé Eltern der ganzen Schule zusammen bringen.

Kommt vorbei! 
Wir freuen uns auf Euch.

Mechthild Katzorke
Gesamtelternsprecherin
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