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Informationen für Eltern  اطالعات برای والدین 
   
Schule  مکتب 

Adresse  آدرس 

Mail  و یاایمل پست  

Fax  فکس 

Schulleiterin Frau …   ...خانم مدیر مکتب  

Schulleiter Herr …  ...محترم مدیر مکتب 

Schulsekretärin Frau …    Telefon:   مکتب...تلفن خانم مونشی  

Schulsekretär Herr …    Telefon:  ...تلفن  اقای مونشی مکتب 

Klassenlehrerin Frau …  ...خانم معلم صنف 

Klassenlehrer Herr …   ...اقای معلم صنف 

Hausmeister Herr …  ...آقای سرپرست خانه 

Schulzeiten   ساعات ویا وقت مکتب 

Täglicher Schulbeginn ist um … 
Uhr. 

 روزانه شروع مکتب است از ساعت ... 

Mittagspause ist von … Uhr bis … 
Uhr. 

ازساعت ... تا ساعت. غذای ظهراست   

Schulschluss ist um … Uhr.  .وقت تعطیل شدن مکتب ساعت 

Am …. ist schulfrei.  در زمان تعطیلی مکتب 

Ferien sind vom … bis …  تااز...  مکتب تعطیالت...  

Schulschluss    مکتبساعات  

Schulfrei  روز تعطیل 

Ferien  ی هاتعطیل 
Stundenplan  و تقسیماغت  جدول زمانی 

Sprechzeiten des / der / von …  از  ی ویا زمان صحبت کردنساعات کار

به / از ... /  
Bus- / Bahnverbindung  اتوبوس / اتصال قطار 

Hinfahrt: Buslinie / Zug Nr.   / سفر عازم ناحیه دور دست : اتوبوس

 تعداد قطار ....
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Haltestelle / Bahnsteig   و یا ایستاد گا بس توقف / پلت فرم

...ها  

Abfahrtzeit   ویا وقت حرکت کردن زمان خروج....  

Rückfahrt   ویا برگشتنبازگشت:  

Ihr Kind ist nicht warm genug 
angezogen.  

ندازه کافی گرم لباس فرزند شما به ا 

 پوشانیده نیست
Es braucht …  ور که الزم میباشد.آن ط 

- eine warme Jacke  - . یک ژاکت گرم 

- eine Mütze  -  کاله. -یک  

- einen Schal  -  روسری. -یک شال ویا  

- feste Schuhe  - کفش های محکم 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte 
an … 

 برای پرسش سواالت، لطفا با ما تماس 

... بگرید  
- die Schule  - مکتب 

- das Sozialamt  خدمات اجتماعی 

- ihren ehrenamtlichen Helfer  - کمک داوطلبانه شما 

- die Schulsozialarbeiterin  - اجتماعی  و یا کمک کنندهمددکار

کتبم  

- die Kleiderkammer  - و یا الباری لباس گنجه  

- die Schulmaterialkammer  -  مکتبوسایل اتاق  

- das Schulamt  - - دفتر آموزش و پرورش  

 


