Ort:
___________________________
Datum:
___________________________

Einladung zum Elternabend der Klasse __________
Запрошення на батьківські збори класу
Liebe Eltern,
Шановні батьки!
hiermit laden wir Sie herzlich zum nächsten Elternabend in diesem Schuljahr ein.
Щиро запрошуємо вас на найближчі в цьому навчальному році батьківські збори.
Der Elternabend findet statt / Батьківські збори відбудуться
am (Datum) / (дата)
um (Uhrzeit) / о (час)
im (Ort) / в (місце)
Beim Elternabend werden Dinge besprochen, die für alle Eltern wichtig sind.
На батьківських зборах будуть обговорюватися питання, важливі для всіх батьків.
Sie lernen andere Eltern kennen, bekommen neue Informationen und können Ihre Fragen stellen.
Ви познайомитеся з іншими батьками, отримаєте нову інформацію та матимете можливість
задати запитання.
Gerne können wir jemanden zum Übersetzen dazu holen.
У разі потреби, ми можемо запросити особу, яка виступить для вас у якості перекладача.
Wie ein Elternabend ablaufen kann, erklärt das Video Nr. 8: www.wegweiser-bw.de/videos
У відео №8 розповідається, як відбуваються батьківські збори: www.wegweiserbw.de/uk/videos
Es würde uns freuen, wenn Sie an dem Abend teilnehmen können.
Ми будемо раді, якщо ви матимете змогу бути присутніми на зборах.
Schicken Sie uns bitte den unteren Abschnitt per E-Mail oder geben Sie ihn Ihrem Kind wieder mit
in die Schule.
Відправте нам нижню частину запрошення електронною поштою або віддайте її своїй дитині,
щоб вона передала її до школи.
E-Mail-Adresse / Адреса ел. пошти: ___________________________________________________
Mit freundlichen Grüßen
З повагою,

________________________
(Elternvertreter/in)

Sprache: Ukrainisch

_______________________
(Klassenlehrer/in)
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__________________________
(Elternvertreter/in)
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Antwort zur Einladung / Відповідь на запрошення
Rückgabe der Antwort bis / Передайте відповідь до: ________________________________
Name des Kindes / Ім’я та прізвище дитини:
__________________________________________________

Ich habe die Einladung erhalten und (Zutreffendes ankreuzen)
Я отримав(-ла) запрошення та (відмітити потрібне)
□ werde am Elternabend teilnehmen. / буду присутній(-я) на батьківських зборах.
□ kann leider nicht am Elternabend teilnehmen. / але, на жаль, не можу бути присутній(-я) на
батьківських зборах.
Bitte laden Sie jemanden zum Übersetzen ein. / Будь ласка, запросіть когось для перекладу.
□ ja / yes
□ nein / no
Mögliche Sprachen / Можливі мови:
____________________________________________
Mit freundlichen Grüßen
З повагою,
__________________________________________
(Unterschrift Eltern / Підпис батьків)

Sprache: Ukrainisch

www.wegweiser-bw.de

2

