Dibistana Seretayî Dachau-Ost Dachau, 13.09.202

Tel: 08131/754960
e-mail: info@grundschule-dachau-ost.de
Xanim û Birêzên hêja,
dê û bavên delal,

Hevbeş bi mamosteyan re, em, Xanim Hausner û ez, ji bo sala xwendinê ya nû bi dilgermî
bixêrhatina we dikin. Em ji hemî zarokan û ji we re destpêkek baş a dibistanê di 2021 de
dixwazin û hêvî dikin ku we betlaneyek aram derbas kiribe.

Em li hêviya hevkariyek hevgirtî û serkeftî ji bo berjewendiya zarokên we.

Ji kerema xwe vê sala dibistanê bi rengek pêbawer dîsa bi me re alî karbin. Rêveberiya
dibistanê û mamoste her dem amade ne ku bi we re bipeyivin. Di pirraniya dozan de,
pirsgirêk, nezelalbûn an netêghiştin bi vî rengî zû têne çareser kirin.

Ji ber ku em dibistanek tevlêbûyî ne, îsal emê demjimêrên hînkirinê yên din jî bigirin, jibo
piştgiriya taybetî ya zarokan

1. Guherandinên kesayetî:

Ji ber şûndekişî (istiqale) û veguhastinên di dawiya sala dibistanê de (Frau Kronfeld, Frau
Baumgarten, Frau Turap, Frau Fink, Frau Klaus, Frau Kappes) hin pêvekên nû hene:

Mamosteyên din: Xanim Daniela Buchner

LAAin I: Xanim Isabella Blank û Xanim Veronika Held
Kar û dîzayn: Xanim Irmgard Mark

2.Kursên bijarte / kursên sererastkirinê / kursên pirê

Ji ber rewşa koronayê, di destpêkê de dersên bijarte nayên dayîn. Lêbelê, gengaz bû ku gelek kursen
sererastkirinê û bi navê "dersên pirê" werin saz kirin da ku tewra kêmasiyên fêrbûnê yên ku di sala
xwendinê ya paşîn de ji ber girtina dibistanê û hîndekariya tixûbdar derketî, dûr bikevin.

Ger zarokê we ji bo vê polê(ref ê) were destnîşan kirin mamosteyên polê dê bi we re têkilî daynin.

Giring e: Hûn ê ji bo dersên sererastkirinê belgeyek qeydkirinê bistînin.

Dema ku kurs tê girtin li ser forma qeydkirinê tê destnîşan kirin. Ev di hefteya pêş de dest pê dikin.

Ji kerema xwe navenda xewndina piştî dibistanê, lênihêrîna nîvro û karûbarê veguhastinê jî agahdar
bikin.

3. ESIS:

Ger we e-nameyekeE.Mail) bi riya ESIS-ê wergirtiye, ji kerema xwe her gav li ser "bersiv" û "şandin"
bitikînin.

Wekî din em ê nizanibin ku we ev Name xwendin e. Ji bo vê gelek spas!

Ji kerema xwe (heke ev nebûye) ku hûn bi ESIS -ê re zû bibin, ji ber ku ev awayê zûtirîn e ku hûn di
bûyera girtina dibistanê de bigihîjin agahdariya dibistanê.

4. Lênêrîna destpêkê:

Ji bo ku bicîh bikin ku tevlihevkirina zarokan hindik be, di destpêka rojê de lênihêrînek tune. Ger
gengaz be, ji kerema xwe zarokê xwe bişînin dibistanê da ku ew ji saet 7.45 danê sibê li cîhê dibistanê
bin.

5. Nexweşî

Ger zarok nexweş e, ji kerema xwe 08131/754960 heya demjimêr 08.00 sibehê bi dibistanê re
telefon bikin an bi ESIS -ê zarokê xwe nexweş agahdar bikin (ji kerema xwe makîneya bersivdanê jî
bikar bînin, ji ber ku nivîsgeh bi gelemperî beriya 7.30 danê sibê bêmirov e). Ji ber ku pir zarok pir
caran tune ne, ji sekreterê me re pir wext lazim e ku gazî kesê / a ku ne bexşandî ye bike. Ew nikare
wê di demjimêrên serê sibê de bike. Lêbelê, divê dibistan piştrast be ku ger ku ew tune be tiştek di
serê dibistanê de nehatiye serê zarok. Ji kerema xwe celebê nexweşiyê jî diyar bikin, ji ber ku gelek
nexweşiyên ragihandî hene

