
  

  ھ��ت آ�وز�� ا���ت

  Aichach-Friedbergدر ��ط�� 

  

  
  اط���� در��ره 
دارس ��وار��

  
Aichach ر��2019، ����  

  وا�د�ن �را��،
  

  : �� اط ��ت ��م ز�ر �و�� ���د
  

���ل ا���ری  

ھ�ی  '&���ت�ر�ت در . ���� و ��%�ر ���د ھر روز، از ��$� روزھ�ی ��ه ر�!�ن، �� �در�� �رو�د 6ھ�� �ود��ن  •
  .  �ود �ر��ط �� �(+�ل ا���ری ��ز ا�زا�� �(�وب ��

+�/ �� �در�� ���س �-�ر�د و ����ری  �8:00ود و ��وا�د �� �در�� �رود، ���د (دا�,ر ��  ��
�ر �رز�د�نا�ر  •
  . 'رز�د��ن را اط ع دھ�د

  .  ���� 3رار دارددھد، �(ت �و�ش  'رز�د��ن در �را�ر (واد,� �� در �(وط� و ���ر �در�� رخ �� •

از ��9و%ن �در��  �و83 ��ا�ر 'رز�د��ن �7واھد در ��6ن، �, ً �طب �ز�4 �� اداره دو���، (�+ر �ود، ���د  •
  !در7وا�ت �ر7+� را ���د در ��3ب ���� �و��ھ� �� �در�� ارا�9 ���د. �ر7+� �-�ر�د

  .�&� ���د �و�ت �را�&� �� �ز�4 را �� ����ت :�ردر�� �و�ول ���د
  

�وازم آ
وز��  

ھ� ���د �$د �ود،  ا�ن ���ب. دھد آ�وزان 3رار �� ھ�ی در�� را �� +ورت ا���ت در ا���7ر دا�ش �در�� ���ب •
د3ت �-�داری �ود و در ����ن ��ل �(+�$� �� در +ورت 7روج از �در�� �� ��9و%ن �در�� �(و�ل داده  ��

  . �ود

  .  را وا�د�ن ���د 7ر�داری ���د...) ا'زار، د'�ر>� و �و�ت(د�-ر ا����6ت �در��  •

  . آ�وزان ���د �وازم آ�وز�� را ھر روز �� 7ود �� �در�� ��ر�د دا�ش •

  

 ��ف 
�زل  

  .  آ�وزان �وظف �� ا���م دادن ����6ف ��زل ھ���د دا�ش

  

  وظ��ف وا�د�ن

  . وا�د�ن ���د در ز�د�� �(+�$� 'رز�د��ن ���ر�ت ���د

  .�رر�� ���د���ل �ودن ����6ف ��زل را  •

  د3ت �7وا��د و ا�!� ���د ھ�ی وا�د�ن را �� اط ��� •

  را �� �7طر ����ر�د) �ر���ن- �, ً �$�� او���(��ر�? �$��ت �در��  •

  �ر���ن را ��ذ�ر�د و در آن (�!ر �و�د- د�وت �� �$�� او��� •

  

  ھ�ی ورز�� و $�س ��� �#���ت

از (!ور ��ظم 'رز�د��ن در ا�ن . �ران، ا�زا�� ا�ت، (�� �رای د7ھ�ی ورز�� و $�س ��� �#���ت���� در  •

  . ھ� �ط�9ن �و�د '&���ت

ز�را ا�ن و���ل ��6ن ا�ت در �ر��ن  ��ز �ود���د (���ً ��ش از �روع '&���ت ورز��  ز�ورآ'ت و &��ت •
  ھ�ی ورز�� �� ��� �� 'رز�د��ن آ��ب �ز�د '&���ت

   




�و��ت
  

آ�وز در �در�� از �$Aن ھ�راه ا���Aده ��د،  ا�ر دا�ش. �-�داری �ود�$Aن ھ�راه ���د �7�وش و در ��ف �در��  •
  . �وا�د �$Aن ھ�راه را �و��3ً !�ط ��د آ�وز��ر ��

  .��-�ر ���دن در ���7��ن، �(وط� و در ���ر �در�� ���وع ا�ت •

  
  ر��ر

  : آ�وز ا��ظ�ر دارد آ�وز��ر �وارد ز�ر را از دا�ش

  ر'��ر �ود���� •

  �را�ر آ�وز��ر زنو�ژه در  ا(�رام، �� •

  آ�وزان د�-ر آ��ز �� دا�ش ر'��ر �����ت •

  � �3 �� ��د��ری •

  ����� و3ت •

  . �� آ
وز)�ران د�دار $��د�� (!ور در �در�� ��ھ� 
  . ھ�ی آ�وز�� �ر�ت ��د ا��دوار�م �� 'رز�د��ن �� �ذت و �و'��ت در '&���ت

  
   �� ا(�رام

  
  

  )Claudia Genswürger(�$ود�� ���وور�ر )                       Carola Zankl(��رو% زا�6ل     )   Ingrid Hillenbrand(�ر�د  ا��-ر�د ھ�$ن
آ�وزش                                                                                  �د�ر    �د�ر آ�وزش                                           �د�ر آ�وزش   
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���
�را���ی ��ر�� و  / � �
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  ای اط����� در�ره آ	وزش �ر��
 

  آ
وزش دو����

��د��ری � �ورت دو���� ا���م 	� ��� ��  �ود.   ای ارا!� 	� �ر��-��رد. آ	وزش در �ر�ت و ��ز 	در

�

ر�ز آ
وزش �  
  �ر�ت آ	وز��

 


ر�ز آ
وزش �ظری  
��� ��  ای �ر��-	در

 

 

 

  ای �ر��-آ
وزش ���

��� ���د.  ھ� �)ور 	� و'ت در ��س- آ	وزان � �$ل �	�م ��رد. �"�� دا�ش ای �ورت 	� �ر��-��د��ری در 	در��  

  ای  �ر��-آ
وزش ���

  

���ت ا�ت.  3.5 – 2ھر �*�� آ	وز��   

 

 

م د��ر���ن�  �واھ� ����ن ��!� ت 
�و�ط�/ د�

  �را�ط:

�ن  �ر��-�واھ� �ذرا�دن آ	وزش ��� •-���	 �  و �.�ر 3.00ای 

  ای �ر��-�ذرا�دن دوره آ	وزش ��� •

•  ����� = �	ره ا�-*��� در �ط2 �دا'ل 0�1 ��ل ��س ا�-*� و �.�ر 4	درک ��*ط � ز�ن ا�-*



 

 

 ����� �رای آ�ز �و
	�ت آ��ز در 

   و���ز���ر��د�در�� �ر
� ای 

 �وارد ����ری

  �� د��ر���� اط�ع داده �ود.  7:45از ��ت  •

���ن: )08251.87560( 

• � ؟   �1%�م در ��ت  �دام��س؟  �دام�ر�ض ات؟   � �

 روز 7ار��ل  ذر�واھ� ���� ظرف �دت  •

���ده ���د! � از 'رم و���ت ا

• � روز ����ر ���د ���ز �� *واھ� ازد��ر دارد! 2�� ��ش از  �

 #رار �$#�ت ھ�ی �"و"� 

•  :�� -رار ��-�ت ھ�ی ��,� در طول ���ت �در�!ھ�&%و�� ا

در�وات  �ر�"� ���ن ا�ت در �وارد ا��*���� در "ورت در�وا�ت ا ط� )ود. •
� ���د و .دا-ل ��� �� �در� داده �ود.روز -�ل از ��ر�/ در�وا ���7د �� ,ورت �� 

 ����د �ر�"�

����د �ر�,� ��2ت از طر�ق آ�وز*�ر ��س 1روز. • : 

 روز: �,و�ب �ر�,� از طر�ق �د�ر�ت �در�  ��1 ��ش از  •

 روز ھ�ی ��ت

•  �6س از � روز ��2ت �دون �ذر �%9ول، در�وات 7ر��� �رای �5�6ری �� د'�ر �ظم ��و�
 ��ط�9 ارا�� �� �ود.

روز ��2ت،  � �و�7 �� �2ر �و�7، ھ� 5و�� *واھ����� �;�� در  25از در ,ورت ��ش  •
 ���س ھ�ی �در� .ر'� ای ارا�� ��� �ود، ��<� '9ط �= *واھ� .>وردر �در� داده �

 �ود.

 د�ر آ�دن �� �در��

� �رای �� ���ر �?م ات: درس ھ� از ��ت  • �روع �� �و�د. 8:15و-ت ���

� د�ر �� آ�د، ���د • ز��ن ��س از دت ر'�� را در ���6ن ھ��� �7ران ��د. ا*ر �

Sml  /2019 



Entschuldigung wegen Krankheit 
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Entschuldigung wegen Krankheit 

 

Hiermit möchte ich das Fernbleiben meiner Tochter/meines Sohnes, …………………............ 

…..………… am ……………… entschuldigen, da sie/er krank war und daher die Schule nicht 

besuchen konnte. 

Datum: _____________         Unterschrift: ___________________________ 

 

 

Entschuldigung wegen Krankheit 

 

Hiermit möchte ich das Fernbleiben meiner Tochter/meines Sohnes, …………………............ 

…..………… am ……………… entschuldigen, da sie/er krank war und daher die Schule nicht 

besuchen konnte. 

Datum: _____________         Unterschrift: ___________________________ 

 

 

Entschuldigung wegen Krankheit 

 

Hiermit möchte ich das Fernbleiben meiner Tochter/meines Sohnes, …………………............ 

…..………… am ……………… entschuldigen, da sie/er krank war und daher die Schule nicht 

besuchen konnte. 

Datum: _____________         Unterschrift: ___________________________ 

 



  

    
 

 

 

 

 

  ای اداره ��ط��              

              AICHACH-FRIEDBERG      
  �ران ز��� و �رھ���  ������

 
  �ران ز��� و �رھ���:  ������

 
· �   ���د داوط���ن ����ران �د�د را �� ���ن �رارھ� ھ�راھ

�د��ت �ر���  .�  ���د طرف را ارا"� � �!ور و �- �!�ر����، �رھ�
  ���د ھ�ی ��+�وت �رھ�* را ����ل � . در )ورت 'زوم، د�د$�ه

  -و�د .�ز -���ت و ا,���د � . ز����
  ����د   ���د و �ر���ً آ�وزش � . ���ون رازداری را ر,��ت �

 

  ھ���د:ھ�ی ���وع ���ل  �ران ز��� و �رھ��� در ���ر �وزه ������

 
  . �را�ز -�ری

  . �را�ز و ادارات دو'�
  . د��رھ�ی �-�وره

  . �دارس و ��دھ�ی �ودک
  . �را�ز ��دا-�

   
  ��5ل: �دارس و ��دھ�ی �ودک

  . �را��ت از �ود��ن در ھ�*�م ��.�ت وا'د�ن
  ر.� �� وا'د�ن در ز���� ر-د، ��رات، ر���ر ا����, و �7-ر�ت ز��� �رز�دان   . ��6
�د��ت �ر��� در ھ�*�م �روز �-�ل و ا��8ف . ارا"�  

 

� ز�ن   "��م:  ھ�ی ز�ر ارا � �� �� �د��ت �ر��� ھ�ز��ن را 

 
  �7ر.، ��ر.، دری، ,ر�، �ر�، رو.، رو������، �ردی، ا�*��.، �را�.وی، ا���'���، ا.�����7، ھ�زا و .وا!��

  
� �ر��� �رھ�#  ��ور ���ز دار�د:- ا�ر 

 
6 ����� ز��� و �رھ�* ���ز �7دا ���د، ���د �� �� ���س �*�ر�د �� �� (��  ا$ر در �و��9ت 

 
  ���س:

)   )����Katharina Blazejewskiر��� �8ز�.�
  $ران ز��� و �رھ�* �د�ر 7روژه �����

                     4889 - 92 ��08251+ن: 

   katharina.blazejewski@lra-aic-fdb.deا���ل: 

 www.lra-aic-fdb.de.��ت:  وب


