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ما یک مدرسه ای است برای همه  (دبیرستانمدرسه جامع )

 کودکان 

 ... و ...

در کلیه مقاطع  )فارغ التحصیلی(امکان تحصیل مدرسه ما 

مقدور ساخته است.متوسطه را   

 

 
                

،             والدین گرامی  

 ( می آموزد.DaZفرزند شما اکنون به کالس ........................می رود. او زبان آلمانی را در درس آلمانی بعنوان زبان دوم )

.درمورد زندگی کردن در آلمان یاد می گیرددر آنجا همچنین چیزهای زیادی                

.در مدرسه ما می ماند. او بطور فزاینده کالس های مختلفی را میگذراند 10فرزند شما تا پایان کالس                

 

 

 گروه:

  ............................................    و    ..........................................: ( معلم کالس )مدرس(1         

  .................................................: (DaZ)( معلم زبان آلمانی2

 Hansen: خانم  ( مددکاراجتماعی مدرسه3

 Eschweilerو خانم  Kesseler( دفترمدرسه : خانم 4

 )مشارکت /جانشین(،Müsch)معاون(، خانم Fritz)مدیرمدرسه(، خانم  Müller( مدیریت مدرسه : آقای 5

 (، 5 – 7کالس  ← 1)بخش Bohsem)معلم تربیتی(، خانم  Jungbluthآقای                           

 ( 8 – 10کالس  ← 2)بخش von Sothenآقای دکتر                         

 
   

 اینگونه به فرزندتان کمک می کنید:

 !او بطور مرتب و به موقع به مدرسه می آید 

 .او هرروز لوازم کاری )لوازم التحریر، کتاب و...( برای درس را به همراه می آورد 

 مدرسین )معلم ها( به شما لیستی از لوازم ، وسایل برای مدرسه می دهند که شما باید آنها را خریداری کنید. 

  !لطفاً از فرزندتان درمورد تکالیف منزل سوال کنید. او بایستی تکالیف درمنزل را درآرامش تکالیف منزل خیلی مهم هستند

  جدید( را یاد بگیرد. )کلمات لغاتهرروزانجام دهد. او باید 

  او را  کالسفرزندتان و  اسمتماس بگیرید.  6505655/02251، با مدرسه به شماره تلفن شد بیمار)مریض(اگر فرزند شما

رفرزند شما بیشترازدو روزبیماربود، لطفاً او را به دکترببرید. شما ازدکتر گواهی بیماردریافت می کنید. گواهی بگویید. اگ

 بیماررا به مدرسه تحویل بدهید.

 

 به امید همکاری خوب
 

 با احترام     

Thomas Müller 
                                                                               - مدیرمدرسه -    
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