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Ort:
___________________________

Datum:
___________________________

Einladung zum Elternabend der Klasse __________

Invitație la ședința cu părinții elevilor clasei
Liebe Eltern,
Dragi părinți,

hiermit laden wir Sie herzlich zum nächsten Elternabend in diesem Schuljahr ein.
Prin prezenta avem plăcerea de a vă invita la următoarea ședință cu părinții din acest an școlar.

Der Elternabend findet statt / Ședința cu părinții are loc

am (Datum) / în data de (da-
ta)
um (Uhrzeit) / la ora (ora)
im (Ort) / în locul (locul)

Beim Elternabend werden Dinge besprochen, die für alle Eltern wichtig sind.
În cadrul ședinței cu părinții se vor discuta aspecte care sunt importante pentru toți părinții.

Sie lernen andere Eltern kennen, bekommen neue Informationen und können Ihre Fragen stellen.
Veți cunoaște alți părinți, veți obține informații noi și veți putea pune întrebări.

Gerne können wir jemanden zum Übersetzen dazu holen.
Putem solicita cu plăcere participarea unui interpret care să asigure traducerea.

Wie ein Elternabend ablaufen kann, erklärt das Video Nr. 8: www.wegweiser-bw.de/videos
Modul în care se poate desfășura o ședință cu părinții este explicat în videoclipul nr. 8:
www.wegweiser-bw.de/ro/videos

Es würde uns freuen, wenn Sie an dem Abend teilnehmen können.
Am fi încântați dacă ați putea participa la această ședință.

Schicken Sie uns bitte den unteren Abschnitt per E-Mail oder geben Sie ihn Ihrem Kind wieder mit
in die Schule.
Vă rugăm să ne trimiteți prin e-mail secțiunea de mai jos sau să o predați copilului dumneavoastră
pentru a o aduce la școală.

E-Mail-Adresse / Adresa e-mail: ___________________________________________________

Mit freundlichen Grüßen
Cu stimă,

________________________   _______________________          __________________________
(Elternvertreter/in)                    (Klassenlehrer/in)                         (Elternvertreter/in)
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http://www.wegweiser-bw.de/videos
http://www.wegweiser-bw.de/videos"
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Antwort zur Einladung / Răspuns la invitație
Rückgabe der Antwort bis / Returnarea răspunsului până la: ________________________________

Name des Kindes / Numele copilului: __________________________________________________

Ich habe die Einladung erhalten und (Zutreffendes ankreuzen)
Am primit invitația și (bifați ceea ce corespunde)

□ werde am Elternabend teilnehmen. / voi lua parte la ședința cu părinții.
□ kann leider nicht am Elternabend teilnehmen. / din păcate nu pot lua parte la ședința cu părin-
ții.

Bitte laden Sie jemanden zum Übersetzen ein. / Vă rog să invitați pe cineva care să asigure tradu-
cerea.
□ ja / yes □ nein / no

Mögliche Sprachen / Limbi posibile: 

____________________________________________

Mit freundlichen Grüßen
Cu stimă,

__________________________________________
(Unterschrift Eltern / Semnătura părinților)


