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Ort:
___________________________

Datum:
___________________________

Einladung zum Elternabend der Klasse __________

Ftesë për takimin e prindërve të klasës
Liebe Eltern,
Të dashur prindër,

hiermit laden wir Sie herzlich zum nächsten Elternabend in diesem Schuljahr ein.
Ju ftojmë përzemërsisht në takimin e ardhshëm të prindërve të këtij viti shkollor.

Der Elternabend findet statt / Takimi i prindërve zhvillohet

am (Datum) / më (Data)
um (Uhrzeit) / në (Ora)
im (Ort) / në (Vendi)

Beim Elternabend werden Dinge besprochen, die für alle Eltern wichtig sind.
Në takimin e prindërve diskutohet gjëra që janë të rëndësishme për të gjithë prindërit.

Sie lernen andere Eltern kennen, bekommen neue Informationen und können Ihre Fragen stellen.
Ju njiheni me prindërit e tjerë, merrni informacione të reja dhe mund të bëni pyetjet tuaja.

Gerne können wir jemanden zum Übersetzen dazu holen.
Me kënaqësi mund të marrim dikë që të përkthejë.

Wie ein Elternabend ablaufen kann, erklärt das Video Nr. 8: www.wegweiser-bw.de/videos
Videoja nr. 8 shpjegon se si mund të shkojë një takim me prindërit: www.wegweiser-bw.de/sq/videos

Es würde uns freuen, wenn Sie an dem Abend teilnehmen können.
Ne do të ishim të kënaqur nëse mund të merrni pjesë në takim.

Schicken Sie uns bitte den unteren Abschnitt per E-Mail oder geben Sie ihn Ihrem Kind wieder mit
in die Schule.
Ju lutemi na dërgoni me email seksionin e mëposhtëm ose jepjani fëmijës suaj që ta sjellë përsëri
në shkollë.

E-Mail-Adresse / Adersa e e-mailit: ___________________________________________________

Mit freundlichen Grüßen
Përshëndetje të përzemërta

________________________   _______________________          __________________________
(Elternvertreter/in)                    (Klassenlehrer/in)                         (Elternvertreter/in)

http://www.wegweiser-bw.de/videos
http://www.wegweiser-bw.de/videos
http://www.wegweiser-bw.de/videos"
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Antwort zur Einladung / Përgjigjia ndaj ftesës
Rückgabe der Antwort bis / Kthimi i përgjigjes deri më: ________________________________

Name des Kindes / Emri i fëmijës: __________________________________________________

Ich habe die Einladung erhalten und (Zutreffendes ankreuzen)
Kam marrë ftesën dhe (Shënoni të duhurën)

□ werde am Elternabend teilnehmen. / do të marr pjesë në takimin e prindërve.
□ kann leider nicht am Elternabend teilnehmen. / për fat të keq, nuk mund të marr pjesë në
takimin e prindërve.

Bitte laden Sie jemanden zum Übersetzen ein. / Ju lutemi ftoni dikë që të përkthejë.

□ ja / yes □ nein / no

Mögliche Sprachen / Gjuhë të mundshme: 

____________________________________________

Mit freundlichen Grüßen
Përshëndetje të përzemërta

__________________________________________
(Unterschrift Eltern / Nënshkrimi i prindërve)


