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بیاورم بوفه  برای کشورم از وعده میان یک توانم می و کنم می شرکت مادر و پدر با کافه در من . 

 :نام
 

 :کالس

Einladung 

جشن به دعوت    
مادر  و پدر با آن از پس کافه به و مدرسه در کریسمس  

 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Mitarbeiter*innen im Ganztag,  

liebe Vorstandsmitglieder des Fördervereins,  

liebe Klassenpflegschafts- und Schulpflegschaftsvorsitzende, 

liebe Lesepat*innen, liebe ehemalige Kolleg*innen,  

 

 

کریسمس حزب مدرسه به آمدید خوش شما به خواهم می  ما ،  عزیز مادر و پدر    
ساعت 10-8 از 22.12.22 ،  پنجشنبه تاریخ در .  

خوی و خلق در را ما همه که است متنوع برنامه یک در باید این .تمرین کریسمس چیزی مدرسه های کالس تمام  

ماتیاس ما جمهور رئیس سابق معاون که زمینه در و داده قرار کریسمس  Wittemeier کامل طور به  شد خواهد  

شود منجر خداحافظی . 

 

محل تواند می مدرسه ، نهایت در .شما با مادر و  پدر کافه یک سازماندهی به خواهم می ما آن از پس  

طور به خواهیم می ما .دوباره برخورد  cordially بسیاری این، بر عالوه .بپیوندید ما به دعوت را شما  

شیرینی .است  شده وارد اخیر های ماه در ما مدرسه جامعه در را خود فرزندان با جدید های  خانواده از  
توانیم می ما که که امیدواریم ما هم با جشن که حالی  در و  کشور از ای نمونه قطعا تخصص و کریسمس  

شیرین را زمان توانند می کننده شرکت والدین ترتیب، این به .ما با تماس اولین ایجاد و یکدیگر با گفتگو به  

12.00 تا که  است کریسمس کافه .برسد پایان به صبح 11.35 ساعت فرزندانشان مدرسه که زمانی تا کنند  

شود متوقف توسط  تواند می نیز مادر و پدر که طوری به ماند، می باقی باز ظهر . 
 

 

خوشحال بسیار ما کمک، ما کریسمس سوغات بوفه به آشپزی ظرافت یک توانید می شما اگر   
متشکرم شما از بسیار .دهید تحویل خود فرزند کالس رهبر به را تر پایین بخش لطفا .بود خواهد !   

 

 

 

فصل سالم  
Das Kollegium der Grundschule Hille 

Der Vorstand des Fördervereins  

Die Schulpflegschaftsvorsitzenden 

 

 

 

  


