
    Bitte bis zum 16.12.22 abgeben – danke. 

 

شم  کولی مرسته څه  لږ سره یبوف  یادګار د کرسمس  د او اخلم برخه کې کافې په کرسمس د زه .  

 

 : نوم

 

 : ټولګی 

Einladung  

ته مېلمستیا کرسمس د کې ښوونځی په   
ته کافې وروسته سره پالر او مور د او بلنه   

 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  والدینو  ګرانو  

liebe Mitarbeiter*innen im Ganztag,  

liebe Vorstandsmitglieder des Fördervereins,  

liebe Klassenpflegschafts- und Schulpflegschaftsvorsitzende, 

liebe Lesepat*innen, liebe ehemalige Kolleg*innen,  

 

 

وایو راغالست ښه ته محفل ښوونځی د کرسمس  د ته تاسو چې غواړو مونږ   
څخه بجو ۱۰-۸ د ۲۲.۱۲.۲۲ ورځ،  په پنجشنبې د .  

د به ټول موږ چې ولری پایله پروګرام ډول یو د باید دا .کړی تمرین څه یو کرسمس  د به ټولګی ټول ښوونځی د  

توګه یوازې په ویټمایر ماشیاس ولسمشر مرستیال پخوانی زموږ به کې لړ په هغه د او ودروی کې حالت په کرسمس  
وکړی وداع .. 

 

 

کې پای په .کړو تنظیم کافې انترکلتوری یو کرسمس د سره ستاسو چې غواړو مونږ وروسته ، 

چې درکړو بلنه ته ټولو تاسو چې غواړو موږ او شی کیدای ځای مخامخېدو د بیا ځل یو ښوونځی  
په لری یې  ماشومان چې کورنۍ نوی ډیری  دې، پر سربیره .شئ پاتې کې تاالر په ننوتلو د زموږ  

په تخصصونه او خواړه کرسمس د .دی رسیدلی ته ټولنې ښوونځی د زمونږ کې میاشتو وروستیو دې  

په سره بل له یو موږ چې لرو هیله موږ کوی میلمستیا ګډه په چې کې حال داسې په او دی عادی هیواد د توګه یقینی  
کړی خواږه وخت شی کوالی پالر  او مور ګډون ،  توګه دې په .کړو جوړې اړیکې لومړی او واوسو کې اترو خبرو  

بجو ۰۰.۱۲ تر به کافی کرسمس د .رسیږی ته پای بجو 11.35 په شپې د ښوونځی ماشومانو د دوی د چې څو تر  

شی ودریدی هم کول پورته پالر او مور د ترڅو شی،  پاتې پرانیستې پورې . 

 

 

به موږ وکړئ، مرسته توګه په ټوکې یوې د سره بوف یاد د کرسمس د زموږ شئ کولی تاسو که  
له .کړئ الس ته مشر ټولګی د ماشوم خپل د کې برخه ښکته په وکړئ مهربانی .شو خوښ ډیر  

مننه زیاته ډېره څخه تاسي !  

 

 

 

اړه  په  
 

Das Kollegium der Grundschule Hille 

Der Vorstand des Fördervereins  

Die Schulpflegschaftsvorsitzenden 

 


