أهلا وسهلا بكم في مدرستنا

Astrid-Lindgren-Schule

ايها الوالدين

أخيرا لقد حان الوقت لدخول ابنكم إلى المدرسة ...
هي مرحلة جديدة ومهمة البنكم في الحياة .ال سيما أن االسابيع االولى من المدرسة هي مرحلة غير مألوفة لألطفال
يحتاج خللها الطفل لدعمكم حتى يتكيف مع الوضع الجديد .
من المهم أن يدعم اآلباء أطفالهم في هذا التطور  ،وأن يكونوا دائما ا مهتمين بكل ما يتعلمه الطفل في المدرسة ، ،وأن
يثنوا عليه ويحترمون أداءه ويستمتعون بنجاحاته ومساعدته في أي إخفاقات .
سيكون هناك الكثير من األمور الجديدة لطفلك  ،سيكون هناك العديد من األسئلة  ،وبالتأكيد أيها اآلباء األعزاء سيتم
اإلجابة على معظم هذه األسئلة من قبل معلم صف طفلك  ،ألنك سوف تعمل بشكل وثيق معها.
ومع ذلك  ،هناك أيضا ا بعض القوانين واللوائح واللوائح التي يجب عليك إبلغ نفسك بها مسبقاا ألنها ملزمة للجميع.
يمكن العثور على قائمة مقابلة الحقاا في هذا المجلد.

بنيت مدرسة أستريد ليندغرين في عام  5791وكانت مدرسة ابتدائية منذ عام  .5771هناك حوالي  013طفل هنا .تقع
الحديقة المدرسية وصالة الرياضة في المنطقة المجاورة مباشرةا.
لدروس السباحة في الصف  ، 1يذهب األطفال إلى المسبح في . Mariannenpark

مديرة المدرسة
B. Gerth-Noritzsch

فريق العمل في المدرسة
Astrid-Lindgren-Schule
العنوان

رقم الهاتف

Volksgartenstraße 16
04347 Leipzig

0341 23405821

E-Mail:
grusalei@t-online.de

فاكس

0341 23405824

الصفحة الرئيسية على االنترنت

www.astrid-lindgren-schule-leipzig.de
*************************************************************************************************
مديرة المدرسة

نائبة المديرة

Frau Gerth-Noritzsch

Frau Stenzel
Hausmeister:
Herr Exner

السكرتيرة

Frau Bludau
المرشدة االجتماعية

Frau Grundwald

Tel.: 0341 23405816

*************************************************************************************************

Hort: )(رعاية بعد دوام المدرسة
المديرة

نائبة المديرة

Frau Olschok

Frau Luda

Hort-رقم الهاتف
0341 23405825

Hort رقم الموبايل
0341 23405814

Hort اإليميل:
hort-lindgren-gs@t-online.de

Hort فاكس:
0341 23405815

*************************************************************************************************
رئيس مجلس االهالي

رئيس الجمعية الداعمة للمدرسة

Herr Streubel

Frau Folz

*************************************************************************************************
شركة األكل
Anbieter Milch:
GfB Catering Service
Fa. Klein – Pausenversorgung
Ludwig-Hupfeld-Straße 22 a
Telefonnummer: 0341 26467114
Telefonnummer:
0341 4482110
Faxnummer:
0341 4482103
Hausordnung der Astrid-Lindgren-Schule und des Astrid-Lindgren-Hortes

قواعد المدرسة
 -5الدوام المدرسي:
 .5.5الحصص الدراسية واالستراحات:
الحصة األولى 31.51 - 39:03
الحصة الثانية 37.53 - 31.11
استراحة الفطور
الحصة الثالثة 53.53 - 37.11
استراحة في الباحة (الفرصة)
الحصة الرابعة 55.51 - 53:03
الحصة الخامسة 51.53 - 55.11
الحصة السادسة 50.31 - 51.13

 .5.1ساعات الرعاية قبل وبعد الدوام المدرسة ( ) Hort
 في الصباح الباكر 39.13 - 30:33 :ص
 من نهاية الدرس حتى الساعة الرابعة مسا اء
 وقت متأخر :من  0:33مسا اء إلى  1:33مسا اء
 .5.0يبدأ الطلب في الساعة السابعة وعشرين دقيقة بالدخول إلى المدرسة
ويرجى عدم قدوم الطلب إلى المدرسة قبل  51دقيقة من الوقت المسموح بدخول المدرسة .
فقط في حال كان الطفل قد سجل اسمه مسبقا ا لتناول فطور المدرسة المجاني  ،يسمح له القدوم في
الساعة السابعة وخمس دقائق  .تكون جميع األبواب مغلقة باستثناء باب الـ . Hort

 .5.0تفتح المدرسة أبوابها في الساعى  9:13صباحاا
 .5.1يرجى من األهال توديع أطفالهم عند باب المدرسة .

 .5.0يجب أن يكون جميع الطلب على األقل قبل  1دقائق من بدء الدرس للستعداد للدروس.
 .5.9في السابعة والنصف صباحا ا تغلق المدرسة أبوابها حفاظا ا على سلمة الطلب.
 .5.1يتم الدخول إلى الصف الدراسي مع معلم او معلمة الصف.
 .5.7إذا لم يكن هناك معلم بعد  1دقائق من بداية الدرس ،يقوم الطالب المسؤول بإبلغ اإلدارة.

 .1االستراحات ( الفرص):
 .1.5لكل طالب الحق في االستراحة.

 .1.5لكل طالب الحق في االستراحة .هذا هو ضجيج ال لزوم لها

 .1االستراحات (الفرص ) :
 .1.5لكل طالب الحق في االستراحة.
 .1.1خلل فترة االستراحة  ،يغادر جميع الطلب بناء المدرسة إلى باحة المدرسة.
 هناك يتصرف الطلب بشكل متقن و بشكل ملئم بحيث ال يحدث أي ضرر شخصي أو ضرر بالممتلكات.-

مع رنين نهاية الفرصة  ،يتم الدخول إلى المدرسة مرة أخرى.

 عندما تمطر  ،يبقى الطلب في الصف. .1.0سيتم تناول الغداء في غرفة الطعام بعد انتهاء دوام المدرسة( .طبعا في حال التسجيل مسبقا ا )
 يجب مراعاة قواعد غرفة الطعام باإلضافة لتعليمات موظفي المطبخ أو المدرسين.-

يرجى عدم دخول األهالي إلى غرفة الطعام.

 .1.0في حال تم تسجيل الطالب في قسم الرعابة بعد المدرسة ( الهورت)  ،يجب على الطالب التوجه مباشرة بعد
انتهاء الحصص الدراسية إلى غرفة الهورت وتسجيل اسمه.

 .3السلوك العام

 .0.5يجب اتباع تعليمات المعلمين والمعلمات واحترامهم  .وننتظر من طلبنا االحترام وعدم اللمبلة  ،المبادرة
للمساعدة  ،االبتعاد عن العنف .
 .0.1عدم االقتراب من نوافذ الصف  ،فتحها أو إغلقها إال بتوجيه من معلم أو معلمة الصف.
 .0.0عدم االنزالق على السللم و درابزين الدرج  ،عدم رمي األشياء من النوافذ  ،عدم االقتراب من معدات المدرسة
أو الوسائل إال بتوجيه من معلم أو معلمة الصف.
 .0.0االلتزام أثناء الصعود أول النزول على الدرج هو دائما على حق وعدم إعاقة حركة اآلخرين.
االلتزام بالهدوء على السللم وفي الممرات واألروقة .
 .0.1الخزائن والمراحيض ليست صاالت أو غرف ألعاب  ،ويرجى المحافظة على نظافتها .
 .0.0يرتدي جميع األطفال حذاء منزلي (خفافة) في مبنى المدرسة من الخريف إلى الربيع.
يتم تحديد أوقات محددة وفقاا لظروف الطقس ..يمكن أن تبقى األحذية في المدرسة .
 .0.9ال يسمح بالعلكة خلل الحصة الدراسية أو الهورت .
 .0.1ترتيب غرفة الصف دائما قبل مغادرتها .

 .0الدخول إلى المدرسة ومغادرتها :
 .0.5غير مسموح بترك مبنى المدرسة خلل الدوام المدرسي بدون إذن من الموظفين التربويين .
المدرسة غير مسؤولة عن الطالب خارج بناء المدرسة .
 .0.1مغادرة المدرسة مباشرة بعد انتهاء الدوام المدرسي وفي حال عدم التسجيل في الهورت.
ومغادرة المدرسة مبائرة بعد انتهاء دوام الهورت .
 .0.0االلتزام بالتعليمات في الطريق إلى صالة الرياضة وأثناء العودة .
 .0.0في حالة حدوث إنذار من الكوارث  ،تنطبق خطة مسار الهروب.

 .0.1يرجى عدم دخول األهل بشكل مباشر إلى الصف بل يجب إعلم السكرتيرة مسبقا ا.

 .0.0يجب تسجيل األحداث المدرسية غير المجدولةو تتطلب موافقة إدارة المدرسة.
 .0.9خلل فترة الهورت  ،يرجى االلتزام بغرف الهورت والتواجد على السللم أوفي الطابق السفلي غير مسموح به.
 .0.1مدير المدرسة يدرك المنزل الصحيح.

 .1الضرر والمسؤولية

 .1.5التعامل بحذر وانتباه مع مع األثاث ووسائل التدريس  ،فضل عن مواد اللعب.
وفي حال التسبب بلضرر على المواد السابقة يقدم الموظفون التربويون تقرير بذلك فوراا .
 .1.1في حال التعمد بإلحاق الضرر بالمفروشات أو األدوات المدرسية والمباني وغيرها
ستطالب المدرسة أو الهورت األهل بتعويض .
 .1.0يمنع إحضار الهواتف المحمولة والهواتف الذكية ومشغلت  MP3واألجهزة اإللكترونية المماثلة وسيتم
مصادرتها في حال استخدامها خلل ساعات الدوام.
وفي حال الحاجة لتواجد هاتف محمول مع الطفل للطمئنان عليه يجب إيقاف تشغيله خلل الدوام.
-

المدرسة غير مسؤولة عن أي ضرر يلحق بهذه األجهزة اإللكترونية أو عن ضياعها.

 .1.0في حالة مرض الطفل أثناء الدوام  ,أو في حال اكتشاف وجود قمل الرأس يتم إبلغ األهل مباشر
ألخذه من المدرسة .

 .0المحظورات العامة

 .0.5في المدرسة وما بعد المدرسة ممنوع عموما:
التدخين وتناول المخدرات والكحول
حمل السكاكين والقطع واللكمات واألسلحة النارية والقداحات
مباريات والمفرقعات والغازات المهيجة  ،رذاذ طارد ،
مؤشرات ليزر  ،جلب الحيوانات من أي نوع (باستثناء :الدروس)
 .0.1التصوير الفوتوغرافي في جميع أنحاء مبنى المدرسة مسموح بها فقط بإذن من إدارة المدرسة.
 .0.0يمنع احضار  smatwatchesالساعات الرقمية القابلة للربط مع أجهزة الموبايل والمحتوية على خاصية
االتصال بالشبكة.

 .9في حالة االنتهاكات الجسيمة لقواعد المدرسة سيتم تطبيق القانون § 39 Absatz 1 und 2

_________________
Hortleitung

مدير(ة) الهورت

_________________
Schulleitung

مديرة المدرسة

_______________________
Vorsitzender des Elternrates

رئيس مجلس األهالي

Infektionsschutzgesetz
األمراض وتجنب العدوى

األهالي الكرام :
إذا كان طفلك يعاني من مرض معد فيفضل أن ال يذهب إلى المدرسة حتى الينقل المرض ألصدقائه أو للمعلمين
والمعلمات
في هذه النشرة نود أن نخبركم عن واجباتكم وسلوككم عن االحتياطات اللزمة التي يجب اتباعها في حال كان طفلكم
مريض
ينص القانون على أن ال يذهب طفلك إلى المدرسة في الحاالت التالية:
 .5يعاني من األمراض التالية :الخناق والكوليرا والتيفوس والسل و اإلسهال
 1وجود مرض معدي  ،والذي في بعض الحاالت قد يكون صعبا ا ومعقداا مثل :السعال الديكي  ،الحصبة  ،النكاف ،
الحمى القرمزية  ،جدري الماء  ،التهاب السحايا الناجم عن السبات
البكتيريا  ،والتهابات المكورات السحائية  ،والجرب  ،والحزاز الحشري المعدية  ،والتهاب الكبد A
 .0قمل الرأس ولم يكتمل العلج بعد ؛
 .0طرق نقل األمراض مختلفة .فالمرض ينتقل بسبب عدم نظافة اليدين  ،فضل عن األغذية الملوثة أو عن ﻃريق
األشياء (المناشف ،أثاث ولعب) .وهناك أمراض أخرى تنتقل من خلل الشعر والجلد واألغشية المخاطية .
عند ملحظة األعراض التالية :الحمى  ،التعب الملحوظ ،القيء المتكرر ،اإلسهال يرجى التوجه مباشرة إلى طبيب
العائلة لتشخيص المرض .
إذا كان الطفل بحاجة للبقاء في المنزل أو حتى دخوله إلى المستشفى  ،الرجاء إخبارنا على الفور.
في مثل هذه الحالة  ،يجب علينا إبلغ أولياء أمور األطفال اآلخرين.
حتى لو كان أحد أفراد العائلة يعاني من مرض معد خطير أو شديد العدوى  ،يجب أن يبقى طفلك في المنزل
أيضا ا ويجب عليك االتصال بنا وإعلمنا.
إعلم.

قمل
على الرغم من كل الحذر  ،يظهر القمل في مدرستنا مرارا ا وتكراراا.
ملحظة :يبقى الطالب في المنزل حتى معالجة العدوى بشكل كامل ويسمح له بزيارة المدرسة مجددا بتقرير من
الطبيب .

إجراءات تغيب الطفل عن المدرسة :
من أجل حماية طفلك  ،نطلب منك منع الطفل من الذهاب إلى المدرسة في حال المرض ولكن يجب إعلم المدرسة
مبكراا على أبعد تقدير قبل بداية الحصة الثانية عبر الهاتف باإلضافة إلى وسائل أخرى مناسبة (على سبيل المثال ،
طفل آخر) أو تقديم اعتذار كتابي).
إذا كان ابنك  /ابنتك ال يزال في عداد المفقودين في بداية الحصة الثانية ،وال يمكن تحديد مكانه بعد االتصال بالوصي
تقرر إدارة المدرسة إعلم الشرطة.
.
حاالت مرض طارئة لطفلك في المدرسة:
إذا مرض طفلك في المدرسة أو تعرض لحادث نقوم على الفور بإخبار حضرتكم ونرجو حضوركم إلى المدرسة
للعتناء بطفلك بشكل شخصي.
لذلك نطلب منك تعبئة االستمارة بكافة المعلومات للتواصل معكم في مثل هذه الحاالت .
إذا تغيرت أرقام الهواتف  ،فأخبرنا على الفور.

الحوادث:
سوف يكون طفلك تحت إشراف المعلمين والمعلمات في مدرستنا في الصباح  .ولكن يمكن أن يتعرض طفلكم في
حصة الرياضة أو في باحة المدرسة إلى جرح .
إذا كان البد من إدخال طفلك إلى الطبيب بسبب الحادث  ،فنحن نحتاج إلى تقرير طبي منك في غضون يومين ويمكن
الحصول على استمارة من السكرتاريا ويجب تعبئتها.

نقل مكان السكن:
إذا قمت بتغييرعنوان سكنك  ،فالرجاء إخبارنا بعنوانك الجديد على الفور

شكرا لتعاونكم!
إدارة مدرستك

Sabine Kind
معلمة تربوية Beratungslehrerin

المعلمة  Sabineهي المعلمة التربوية في المدرسة .
االستشارة والتوجيه هي وظيفة جميع المعلمين والمعلمات ولكن عندما تحدث بعض المشاكل ،يتواصل معلمون
ومعلمات الصف مع المعلم أو المعلمة التربوية.

مهام المعلم التربوي:
تقديم االستشارة وتوجيه الدعم للطلب في المدرسة.باإلضافة إلى أنه مسؤول عن التلمذة واآلباء والمعلمين
في:
 أسئلة خاصة بالمسار المدرسي صعوبات التعلم واألداء مشاكل سلوكية -القضايا الصحية

إذا لزم األمر  ،يسعى المعلم التربوي للتواصل مع جهات أخرى للدعم والبحث عن الحل األفضل  ،مثل :
 مراكز استشارة علماء النفس المدرسي مركز اإلرشاد التربوي والعائلي.جميع المحادثات هي بالطبع سرية .
يمكنك طلب المشورة عن طريق الهاتف في مكتب السكرتيرة ( )10031115 3005وتحديد موعد مع المعلمة
التربوية.

فائق االحترام
Sabine Kind

Schulsozialarbeit an der Astrid-Lindgren-Schule
المرشدة االجتماعية
المرشدة االجتماعية في مدرستنا Ruby Susan Grunwald :
تسعى المرشدة االجتماعية إلى دعم أطفالكم في مواجهة تحديات الحياة (المدرسية)
ومساعدتهم على إيجاد حلول للمشاكل بمفردهم.
يتضمن أعمالها العروض التالية:
للتلميذ:
 تقديم النصيحة (فردية أوجماعية) في حالة حدوث مشاكل مع زملء الدراسة أو العائلة  ،وتقديم المساعدة والدعم تنفيذ بعض المشاريع التربوية الداعمة التعاون مع المعلمات في ايجاد الحلول لبعض الحاالت -مرافقة المعلمات في الرحلت وأيام المشاريع واالحتفاالت.

إذا كنت تبحث عن االستشارة يمكنك التواصل مع المرشدة االجتماعية وتحديد موعد عن طريق الهاتف أو االيميل .
رقم الغرفة 353 :في الطابق السفلي
0341/23405816
E-Mail: Ruby.Susan.Grunwald@ib.de

مع أطيب التحيات

Anja Krakowitzky
( Inklusionsassistentinمساعدة االندماج)

تعمل  Anja Krakowitzkyكمساعدة على اإلندماج في مدرستنا.
الهدف من برنامج "المساعدة على اإلندماج" هو التلميذ  ,من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ,أو حتى للوقاية من
الوصول إلى هذه المرحلة من خلل تقديم المساعدة اإلضافية لكل طالب على حدى خلل الحصة .و ذلك على سبيل
المثال من خلل:
-

دعم و تعزيز التنمية الفردية للتلميذ.
تدابير لزيادة كفاءة التلميذ.
مساعدة التلميذ على اكتشاف نقاط القوة لديه و كيفية توظيفها خلل اليوم المدرسي.
التعرف على القواعد و المعايير في التعامل مع زملء الدراسة و تطبيقها.
تحسين المزاج اإلجتماعي في الصف.

تتواجد السيدة  Anja Krakowitzkyفي الصف خلل اليوم الدراسي إلى جانب المعلمة ,لدعم طفلكم بشكل افرادي.
لجعل هذا ممكنا ا و للمساعدة على تشكيل الحيز المكاني الداعم سواء الحياتي أو التعليمي (المدرسة) ,تعمل مساعدة
اإلندماج مع األهل ,الطاقم التعليمي و مع اإلختصاصيين.
الهدف من هذا المشروع هو تحس ين تطور التلميذ و زيادة فرص نجاحه في المدرسة باإلضافة إلى حياته المهنية
مستقبلا.
في حال كان لديكم تساؤالت أو ببساطة للمزيد من المعلومات ,يمكنكم التواصل مع مساعدة االندماج في مدرستنا من
خلل اإليميل:
E-Mail: anja.krakowitzky@faw.de

كل التحيات

يرجى تعبئة االستمارات التالية وتوقيعها ثم إعادتها إلى غرفة السكرتارية في بداية الشهر السابع:

-

الصفحة  : 51استمارة المعلومات الشخصية للطفل

-

الصفحة  : 51يرجى التوقيع على هذه الصفحة في حال الموافقة على تصوير الطالب خلل الدوام المدرسي
في الحفلت أو بعض النشاطات  ,أو في حال الموافقة على عرض بعض البيانات الشخصية للطالب في
بعض المشاريع مثلا (اسم الطالب )...

-

الصفحة  : 51معلومات حول الخصوصية Datenschutz

-

الصفحة  : 51بعض المعلومات عن حصة الرياضة ،يرجى التوقيع لتأكيد الموافقة على بعض النقاط مثل
 يجب على التلميذ ارتداء الملبس الرياضية و األحذية الرياضية المناسبة . .ال يسمح اقتناء المجوهرات وتشمل هذه األقراط  ،وسلسل من جميع األنواع  ،والساعات ) لما تسببه من
إصابات والمدرسة غير مسؤولة عن فقدانها لذلك يفضل بقاؤها في المنزل.
 -ربط الشعر

بما يخص اإلعفاءات الرياضية  :يجب احضار تقرير طبي مصدَق .
-

الصفحة : 51في حال لدغ الحشرة القارضة البنك  ،يمكنك التوقيع على هذه الصفحة في حال الموافقة على
إزالتها من قبل الكادر التدريسي في المدرسة.

Arbeitsmittel für Klasse 1
األدوات المدرسية للصف األول

 ويقوم الموظف هناك بمساعدتكم في اختيار هذه األدوات في، نرجو منك أخذ القائمة التالية إلى محالت بيع األدوات المدرسية لشرائها
. حال وجود صعوبات في تحديد المطلوب
Mathematik رياضيات
2 Hefte A5 lange Kästchen (Nr. 8f) (blaue Umschläge) تجليد أزرق لدفتر الرياضيات
1 Hefter A4 blau (bitte aus Pappe), darin 1 Klarsichthülle
Ziffernkarten 0 bis 9
Deutsch

ألماني

3 Hefte A5 Lineatur 1. Klasse (Nr. 1) (rote Umschläge) تجليد أحمر للدفتر
1 Hefter A4 rot (bitte aus Pappe), darin 1 Klarsichthülle مصنف لون أحمر من الورق المقوى
Sachkunde علوم عامة
1 Heft A5, ohne Linien oder Kästchen (grüner Umschlag) تجليد أخضر للدفتر
Musik موسيقى
1 Heft A5 ohne Linien oder Kästchen (gelber Umschlag) تجليد أصفر
Kunsterziehung

الفنية

1 Einlegemappe für Zeichnungen A3 ألوان مائية
1 Block Zeichenkarton weiß A3 دفتر رسم قياس كبير
1 Block Zeichenkarton weiß A4 دفتر رسم قياس صغير
1 Tonpapierblock oder Werkmappe A3 ورق ملون
1 Becher-Farbkasten ألوان مائية
1 Mischpalette لوح لدمج األلوان المائية
1 Plaste-Wasserbecher

كاسة بالستيك لأللوان المائية

1 Sortiment verschieden großer Pinsel (Flach- und Spitzpinsel) )ريش للرسم باأللوان المائية (رفيعة ومسطحة
1 Leimstift farblos قلم صمغ
1 Schere مقص
Lappen, Zeitung, Schulknete  معجون، مجلة او جرائد قديمة، قطعة قماش
Gut aufgehoben sind die Malsachsen in einer Plastebox (30x20cm) يرجى وضع الحاجات السابقة في علبة بالستيك

أعمال يدوية Werken
مصنف قياس كبير وأوراق مخصصة لألعمال اليدوية A3 Mappe mit - Bastelpapier A3
أوراق ملونة - Tonpapier A4
- Buntpapier gummiert
1 Heft A4 ohne Linien oder Kästchen
مادة األخالق Ethik
مصنف 1 Hefter
مصنف شفاف 1 leere Klarsichthülle
رياضة Sport
يجب أن يجلب طفلك مالبس رياضية قصيرة وطويلة باإلضافة إلى أحذية رياضية محكمة بنعل فاتح اللون ،ويفضل أن تكون األحذية
الصقة وليست برباط في حال كان ابنكم ال يستطيع ربطه.
يرجى كتابة اسم ابنكم على كافة المعدات الرياضية .
محتويات المقلمة (المحفظة الصغيرة) :
قلمين حبر 2 Füllfederhalter
قلمين رصاص 2 weiche, stets gespitzte Bleistifte
مسطرة صغيرة تبدأ بالرقم صفر )1 Lineal 15 cm (mit Null am Anfang des Lineals
أقالم تلوين )Buntstifte (rot, blau, gelb, grün, braun, lila, rosa, orange, schwarz
قلم حبر لون أخضر 1 grüner Fineliner
1 blauer Faserstift
)1 blauer Folienstift non permanent (abwaschbar
مبراة 1 Spitzer
ممحاة 1 Radiergummi
محتويات المقلمة الصغيرة :
مقص 1 Schere
قلم صمغ 1 Leimstift farblos
نرجو إحضار حذاء منزلي أو خفافة لطفلكم  .وبالنسبة لمادة الفنية يرجى إحضار مريول أو بلوزة قديمة كبيرة حتى ال تتسخ مالبس
الطفل .
يرجى وضع اسم الطفل على جميع األدوات السابقة .
ال تشتروا دفتر وظائف ...

Brotzeit
إفطار مجاني ألطفالنا

األهالي الكرام
الطالب األعزاء ،

يتم تقديم وجبة إفطار مجانية كل صباح في مدرستنا .
يساعدعدد من كبار السن المتطوعين في تحضير بوفيه اإلفطار مع الحليب والعصير والحبوب والفاكهة والخبز
والنقانق والجبن والمربى واللبن الزبادي .
يمكن لكل طالب مدرسة ابتدائية المشاركة

مع أطيب التحيات

