
 :  الكرام  التالميذ  أهالي  إلى
  " األهالي لقاء  مقهى "  لحضور  دعوتكم  المدرسة إدارة يسر  
 

 المدرسة مطعم  في مساء  السابعة الساعة  إلى الخامسة  الساعة من  26/11/2019
  والتعليم  المدرسة حول  األسئلة  طرح وكذلك اآلخرين،  التالميذ  أولياء  مع واألفكار  اآلراء تبادل  يمكنكم  حيث 

 
 كاني  السيد  مدرستنا مدير:   أيضا   االجتماع  في  سيكون  تساؤالتكم  على  لإلجابة 

   .  سهورن  السيدةربية االجتماعية اخصائية الت و
 . (اليوجد وقت محدد للبدء, بإمكانكم ان تاتو قي الوقت الذي يناسبكم)طبعا ضمن الوقت المحدد أعاله

 
بعض المأكوالت الحلوة أو    معه يحضر   أن  يرغب   لمن  ويمكن  والباردة، الساخنة  المشروبات  المقهى  يقدم 

 المالحة. 
 .  المنزل  في  يرعاهم  من  وجود   عدم حال  في  الصغار األطفال باصطحاب  يسمح 

 
 أرغب بالحضور  •
 أحتاج الى ترجمة  •
 أستطيع أن أترجم لمن يحتاج مترجم  •
 
 رغبتك بالمساعدة بالترجمة. من اللغات تتقن في حال حاجتك لترجمة أو الرجاء كتابة أي  
 
 
 سرورنا  يتم  بحضوركم   
 التمنيات  أطيب  مع

 المدرسة إدارة

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 Willkommensklassen 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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