___________________________________
Familja
Nenshkrimi juaj
Njoftim per ju nga
Nenshkrimi jone
Data

Ftesë për një Seancë Dëgjimore perpara Marrjes se Urdhrit te një Mase Disiplinore kundër
Vajzës / Djalit tuaj.
E dashur Familje
Permes ketij Njoftimi ju informoj se : Konferenca e Klasës
synon, në përputhje me Ligjin ( S 44 ) të Aktit te Ligjit Shkollor të Shtetit të Saksonise-Anhalt
(Sachsen-Anhalt) në Versionin e shpallur në 9 Gusht 2018 (GVBI. LSA 1712018,5.244) në Versionin e
vlefshem Aktual të Aplikueshëm, në lidhje me Seksionin 5 të Urdhëresës për Masat Mbikqyrëse te
Shkollave të 6 Shkurtit 2012 ( GVBI. LSA 412012, f.42) për të Urdhëruar një Masë Disiplinore kunder
vajzës / djalit tuaj.

Arsyeja dhe Rezultati Thelbësor i Hetimit:
Perpara se të urdherohet Masa Disiplinore, Seanca do të mbahet në përputhje me Nenin 44 (5)
SchulG LSA/ te Ligjit Shkollor. Seanca e Dëgjimit ne te cilin unë po ju ftoj, do te zhvillohet ne……
te Muajit …….
ne Oren ……..
ne Ambjentet Shkollore.
Personat e prekur/ perfshire në kete Seancë Degjimore, kanë të Drejten të shprehin dhe komentojnë
Pretendimet e tyre kundrejt Akuzave, gjithashtu si dhe të perkrahen nga një Shok/Shoqe i/e Klasës, si
dhe nga një Mësues/Mesuese të cilit i besojnë. Ju lutemi ta njoftoni dhe ftoni vete/personalisht në
Seancën Degjimore këtë/keta person/a. Në rastin në fjalë e Personave të Mitur, Kujdestarët Ligjorë
janë të ftuar gjithashtu në Seancën Degjimore dhe kane te Drejten të shprehen.

Pershendetje te sinqerta
_______________________________________

-Drejtoresha e Shkolles_______

__< Ju lutemi shkeputeni këtu dhe te plotesuar dergojeni në Shkollë >______________________
Vertetimi marrjes

________________________________________
_______________________________________________
Mbiemri , Emri i/ e Kujdestarit Ligjor
Emri i/e personit te perfshire
Ftesën tuaj për një seancë dëgjimore para se të urdhëroni një masë rregullatore kundër vajzes/djalit tim/tone
une/ne e mora/morem.

__________________________________
Vendi,Data

__________________________________
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Best.-Nr. 506 57 I 07-03 - Ftesë për një seancë dëgjimore përpara se të urdhëronit një masë rregulluese

