
 والدین عزیز و سرپرستان محترم مدرسه  ! شهر!

ما می خواهیم استقبال گرمی را برای شما و البته فرزندانتان داشته باشیم و امیدواریم که بعد از تعطیالت تابستانی همه بچه های 

 مدرسه این شهر را بشناسیم.

نیز کافه تریا را در مدرسه شهر بر عهده خواهیم  2020آگوست سال  10به عنوان )کافه تریا( در مرکز مدرسه !شهر!، اکنون از 

 گرفت و غذای خوشمزه و سالم را در اختیار همه کودکان قرار می دهیم.

در یک فظایی عالی ا ما ، )خدمه کافه تریا( ، به این واقعیت اهمیت می دهیم که فرزندان شما این فرصت را دارند که ناهار خود ر

 صرف کنند .

 بنابراین ما مجموعه ای از مؤلفه های مختلف را ارائه می دهیم ؛تا هر کودکی بتواند از غذای مورد عالقه خود لذت ببرد.

تمام برنامه های وعده های غذایی در وب سایت ما به آدرس های٫در آیند  

www.mensa-crew.de  و درصفحه اصلیStadtschule  را می توان درwww.stadtschule-badoldesloe.de 

شاهده کنید.م  

 موارد الزم

.قرارداد نامه : با شرکت که ناهار عمومی رادرست میکنند  

هادادن و حفاظت نمودن ازمشخصات شخصی بارضایت خود شخص  در در برگه های در خواستی اجازه  - – 

 درخواست برگهای : آموزشی و درخواست برگهای برای دوره غذایی . -

 برگ گواهی مدرسه -

 یک پاکت نامه خالی همرا با تمبر -

 

 لطفا قرارداد را کامالً پر کنید و آن را امضا کنید. لطفاً این را هم توجه داشته باشید و امضا کنید

 سپس لطفا دو نسخه باپست آبی ارسال کنید که در اسرع وقت انجام شود .

ا با ما تماس بگیرید. به شرح زیراگر برای تکمیل مدارک به کمک نیاز دارید ، لطف  

Olivet-Allee 4 in Bad Oldesloe:یا به این ادرس مراجعه کنید با هم پر کنید 

16.07.2020 10:00 – 12:00.            28.07.2020 17:00 – 19:00             .  05.08.2020 15:00 – 18:00. 

خواهد شد. وآنها همچنین خوشحال خواهند شد که د به شما کمک کنند.مجدداً باز   03.08.2020دفتر مدرسه شهر!!از   

 اگر ازدولت کمک  دریافت می کنید ، حق دریافت مزایایدهای  آموزشی و اجتماعی را دارید

 بسته مشارکت در برنامه مربوطه این بخش  خواهید بود

 لطفادرخواستی خودتان رابه اداره مربوطه بفرستن.

شخاص که از دولت کمک اجتماعی نیز دریافت می کنید می با شداین برنامه برای ا  

 اگر اطالعیه تأیید را دریافت کردید ، لطفاً آن را به منشی دفتر تحویل دهید

 در )مدرسه شهر(. سپس فرزند شما به طور رایگان در ناهار روزانه مدرسه در شرکت خواهد می کند .

ریداگر سوالی دارید ، لطفاً با ما تماس بگی  

0 45 31 / 6 79 62 29 0 45 31 / 504 – 6 56 oder – 6 52 

oder per Mail an mensa.crew@web.de. 

عضو گروه یم  ازطرف تمام  ما بسیار خوشحال هست . 


