
persisch /farsi

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

(اولیای محترم)

Ihr Kind __________________________________ hält sich nicht  an die Schulregeln. 

( کند نمی رعایت را مدرسه   قوانین____________________________ شما فرزند .)

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind folgende Regelverstöße:

(:لطفآ با فرزند خویش در مورد سرزدن از قوانین زیرصحبت کنید)

 hört nicht im Unterricht zu  (سر کلس به درس گوش نمی دهد)                                              

 arbeitet nicht im Unterricht mit(سر کلس همکاری نمی کند)                                              

 spricht in die Klasse (سر کلس صحبت می کند)                                                               

 stört den Unterricht  (مزاحم درس کلس می شود)                                                                

 folgende Materialien fehlen:)                                                (وسائل زیر را به همراه ندارد:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 hat kein Sportzeug / Schwimmzeug dabei(لباس ورزش یا مایو شنا به همراه ندارد)               

 das Mitteilungsheft ist nicht vollständig ausgefüllt(دفتر یادداشتش کامل نمی باشد)                

 das Mitteilungsheft wird von Ihnen nicht unterschrieben (دفتر یادداشتش امضا نمی شود)    

 schlägt Mitschüler  (همکلسی هایش را کتک میزند)                                                              

 beleidigt Mitschüler (به همکلسی هایش توهین می کند)                                                         

 hält sich nicht an Absprachen und Regeln (قوانین و توضیحات را رعایت نمی کند)               

 kaut Kaugummi(آدامس می جود)                                                                                    

 

 kommt zu spät zum Unterricht (دیر در کلس حاضر می شود)                                           

 verweigert die Mitarbeit (همکاری را رد می کند)                                                              



persisch /farsi

 kommt nicht regelmäßig zum Unterricht (به صورت مداوم  سر کلس حاضر نیست)                

 bringt keine Entschuldigungen mit (در صورت غیاب با خود نامه اجازه غیبت همراه ندارد)          

 verhält sich respektlos gegenüber Lehrern (به معلمان خود بی احترامی میکند)                     

Sollte sich das Verhalten Ihres Kindes bis zum ________________________ nicht ändern, 

müssen wir Sie bitten zu einem Elterngespräch zur Schule zu kommen. 

اگر رفتار فرزند شما تا تاریخ _____________________ تغییر نکند، ما موظف هستیم خواستار حضور شخصی شما)

                                                                                                        (.در مدرسه شویم

Mit freundlichen Grüßen (با احترام)                                                                                                

Klassenleitung (معلم کلس)                                                                                                           



Name: _______________________________________________________________

(:نام)

 Ich habe die Regelverstöße mit meinem Kind besprochen.

(.با فرزند خود در مورد سر زدن از قوانین بال صحبت کردم)

Unterschrift der Eltern / des Erziehungsberechtigten

(محل امضای اولیاء)


