Dezernat II
Amt für Schulen und Sport
Ulrike Stumm
Verwaltungsgebäude | Zimmer 16
Sichelstraße 8
54290 Trier
Tel 0651 718-3404
ulrike.stumm@trier.de
www.trier.de

Stadtverwaltung Trier | Postfach 34 70 | 54224

به والدین و سرپرستان قانونی دانش آموزان شهر تریر

موضوع :اطالعاتی برای والدین در مورد مدرسه پاییزی

23.09.2020

حضور محترم والدین و سرپرستان قانونی،
همچنین در تعطیالت پاییزی یک برنامه آموزشی اضافی برای دانش آموزان کالس اول تا هشتم در نظر گرفته شده است.
این مدرسه پاییزه در تریر در دبیرستان آگوست -ویکتوریا() )August-Viktoria-Gymnasium (AVGو در مدرسه سنت
ماکسیمین  St. Maximinبرگزار می شود .این برنامه آموزشی برای همه دانش آموزانی است که در شهر تریر زندگی می کنند.
دانش آموزان با توجه به سطح کالس به گروه های یادگیری  10نفره تقسیم می شوند .این تدریس خصوصی در درس زبان آلمانی
و ریاضیات می باشد .دانش آموزان از همه مدارس شهر تریر می توانند در این کالسها شرکت کنند.
مکان ها:
مدرسه سنت ماکسیمین
St. Maximin-Schule, Maximinstraße 18b, 54290 Trier
دانش آموزان مدارس  Bistumsschulenو  Blandine-Merten-Realschuleمی توانند در این کالسها در مدرسه سنت
ماکسیمین  St. Maximin-Schuleشرکت کنند.
دبیرستان آگوست -ویکتوریا
Auguste-Viktoria-Gymnasium (AVG), Flandernstraße, 54290 Trier – Gebäude Klosterbau
دانش آموزان مدارس دولتی و سایر مدارس غیردولتی در مدرسه پاییزی دبیرستان آگوست-ویکتوریا  AVGشرکت می کنند.
کالس درس در هر دو مدرسه هر روز از ساعت  9تا  12برگزار می شود.
از تاریخ  21سپتامبر تا  2اکتبر  2020شما می توانید فرزند خود را برای این مدرسه پاییزی ثبت نام کنید .ثبت نام از طریق فرم
آنالین در صفحه اینترنتی شهر تریر ( )www.trier.deانجام می شود .روی گزینه ثبت نام مدرسه پاییزی“ „Herbstschuleدر
صفحه شروع کلیک کنید .سپس شما به فرم ثبت نام هدایت می شوید .شما باید انتخاب کنید که آیا می خواهید فرزند خود را برای
هفته اول تعطیالت ( )16.10.2020-12.10یا برای هفته دوم ( )23.10.2020-19.10ثبت نام کنید .شرکت در کالسها فقط در
یک هفته امکان پذیر است .پس از ثبت نام موفقیت آمیز  ،یک ایمیل تأیید دریافت خواهید کرد .پس از آن شرکت در کالسها
اجباری می باشد.

Mo: 10-18 Uhr, Di, Mi: 7-13 Uhr, Do: 10-18 Uhr, 18-19 Uhr mit Termin, Fr: 8-13 Uhr

Buslinien 1, 3, 5, 6, 8, 16 | Haltestelle Rathaus/Theater

اگر شما در شهر تریر زندگی نمی کنید  ،لطفا ً برای کسب اطالعات در مورد مدرسه پاییزه در منطقه تریر -زاربورگ با اداره
منطقه تماس بگیرید.
اگر سئوال دیگری دارید  ،لطفا ً با ما با شماره  0651/718 3407یا از طریق ایمیل به آدرس ferienschule@trier.de
تماس بگیرید.

سالمت و تندرست باشید!
با تقدیم احترام
اولریکه شتوم
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