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عزیز، والدین  

مدرسه در" شجاعت با مدرسه - نژادپرستی بدون مدرسه"  عنوان با فرهنگ جشنواره ،2022 دسامبر 14 چهارشنبه تاریخ در  

Krusenstern شود می برگزار . 

هایدوره دبستانی، پیش هایکالس آموزاندانش روز این در  I-Kurs در مختلف هایکارگاه در فعال طور به 7-5 هایکالس و 

کرد خواهند شرکت هنر و موسیقی ورزش، دموکراسی، فرهنگی، هایزمینه . 

دهیم ترویج و  نشان خود مدرسه در را تنوع و کنیم تقویت را بودن هم با خواهیم می ما . 

 :برنامه

افتتاحیه صبح 8:00  

1 انتخابی  های کارگاه از بازدید 10:00 الی 8:30 ساعت از  

2انتخابی های کارگاه از بازدید 12:00 الی 10:30 ساعت از  

در ها کارگاه نتایج ارائه 13:30 الی 12:30 ساعت از  Atrium 

ما نمایشگاه از بازدید و المللی بین بوفه 13:30 ساعت از  

والدین کافه  08:30 ساعت از  

کنیم ترنزدیک المللیبین متنوع و مختلف غذایی هایفرهنگ به را کودکان خواهیممی همچنین ما . 

 دانش کنار در که هستیم مندی عالقه والدین دنبال به آن برای که هستیم آشپزی موضوع با آموزشی کارگاه یک ریزی برنامه حال در

شود می بازپرداخت ما توسط دهنده تشکیل مواد هزینه. کنند طبخ سنتی غذاهای آرام فضایی در آموزانمان . 

 فینگر شکل به خود، سنتی غذاهای از چیزی بتوانید اگر شویم می خوشحال. است رویداد پایان در ما المللی بین بوفه توجه قابل نکته

بیاورید همراه را مشابه موارد یا  نان فود، . 

 دیگر والدین با توانید می والدین کافه در. کنید دیدن ما فرهنگی جشنواره از تا شود می دعوت صمیمانه نیز عزیز والدین  شما از 

کنید گفتگو آنها با و شوید آشنا . 

دهید قرار ما اختیار در را مختصری نظرات شده ذکر نکات مورد در که خواهیم می شما از بیشتر ریزی برنامه برای . 

شما از سپاس با  

Sophia-Brügge-Wegner 

مدرسه مدیر  

سکال :                                                                                                                                   : آموز دانش نام  

 
 

: (مادر)2 والدین  : (پدر)1 والدین  موضوع 

ریخ                             ریخ                بله   آشپزی کارگاه در شرکت بله                         

ریخ                       بله                            یرخ                        
 بله

المللی بین بوفه در مشارکت  

ریخ  بله    خیر  والدین کافه از بازدید و شرکت بله      

        

        

        

        
        

        


