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 یرشهر تر دانش آموزان ین و سرپرستان قانونیبه والد

 

 23.09.2020                                                                    موضوع: اطالعاتی برای والدین در مورد مدرسه پاییزی

 و سرپرستان قانونی،  حضور محترم والدین

   در نظر گرفته شده است. کالس اول تا هشتمدانش آموزان  یبرا یاضاف یبرنامه آموزش کی یزییپا التیتعطدر  نیهمچن

سنت و در مدرسه  (August-Viktoria-Gymnasium (AVG))ایکتوریو -آگوست دبیرستاندر  ریدر تر هزییمدرسه پا نیا

این برنامه آموزشی برای همه دانش آموزانی است که در شهر تریر زندگی می کنند. برگزار می شود.  St. Maximinماکسیمین 

 یآلمانزبان  درس دراین تدریس خصوصی شوند.  یم مینفره تقس 10 یادگیری یبه گروه ها کالسبا توجه به سطح  دانش آموزان

 شرکت کنند. در این کالسها توانند یمشهر تریر مدارس  همه. دانش آموزان از می باشد اتیاضیو ر

 مکان ها: 

 مدرسه سنت ماکسیمین 

St. Maximin-Schule, Maximinstraße 18b, 54290 Trier 
سنت در مدرسه  کالسها نیتوانند در ا یم Blandine-Merten-Realschuleو  Bistumsschulenدانش آموزان مدارس 

 شرکت کنند.  St. Maximin-Schuleماکسیمین 

  ایکتوریو -آگوستدبیرستان 

Auguste-Viktoria-Gymnasium (AVG), Flandernstraße, 54290 Trier – Gebäude Klosterbau  
 کنند. یشرکت م AVG ایکتوریو-آگوستدبیرستان  یزییدر مدرسه پا دولتیریمدارس غ ریو سا دولتیدانش آموزان مدارس 

 برگزار می شود.  12تا  9کالس درس در هر دو مدرسه هر روز از ساعت 

فرم  قیثبت نام از طرشما می توانید فرزند خود را برای این مدرسه پاییزی ثبت نام کنید.  2020اکتبر  2سپتامبر تا  21از تاریخ 

در  “Herbstschule„یزییمدرسه پاثبت نام  گزینهروی  شود. ی( انجام مwww.trier.de) ریشهر تراینترنتی در صفحه  نیآنال

 یفرزند خود را برا دیخواه یم ایکه آ دیانتخاب کن دی. شما بادیشو یم هدایتبه فرم ثبت نام شما . سپس دیکن کلیکصفحه شروع 

ط در فقدر کالسها . شرکت دی( ثبت نام کن23.10.2020-19.10هفته دوم ) یبرا ای( 16.10.2020-12.10) التیهفته اول تعط

 شرکت در کالسهاکرد. پس از آن  دیخواه افتیدر دییتأ لیمیا کی،  زیآم تی. پس از ثبت نام موفقتاس ریهفته امکان پذ کی

 .می باشد یاجبار
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اربورگ با اداره ز -ریدر منطقه تر زهییکسب اطالعات در مورد مدرسه پا ی، لطفاً برا دیکن ینم یزندگ ریدر شهر ترشما اگر 

 .دیریبگ منطقه تماس

ً با ما با شماره  دیدار یگریدئوال س اگر  ferienschule@trier.deبه آدرس  لیمیا قیاز طر ای   3407 0651/718، لطفا

 .دیریتماس بگ

 

 سالمت و تندرست باشید!

 با تقدیم احترام 

 اولریکه شتوم

Ulrike Stumm  

 


