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 خانواده محترم 

 

 کالس                                              ءبه اطالع شما می رسانیم که در جلسه تشکیل شدهبدینوسیله 

 GVBI. LSA ) ۰۹/۰۸/۲۰۱۸آنهالت تصویب شده مورخ  -قانون مدارس در استان زاکسن S 44تصمیم گرفته شد، طبق 

 GVBI. LSA) ۰۶/۰۲/۲۰۱۲از دستورالعمل انظباطی مدارس مورغ  §۵( ، که اعتبار اخیر آن در ترکیب با پاراگراف 1712018,5.244

412012, S.42.است، در مورد دختر شما / پسر شما یک تخلف انضباطی تشخیص داده شده و ثبت شود ) 

 

 دلیل و کلیه نتایج بررسی:

 یک بازپرسی صورت می گیرد. ( Abs. 5 SchulG LSA 44 §) ۵بند  §۴۴قبل از ثبت تخلف انضباطی طبق قانون  مدارس پاراگراف  

 جلسه بازپرسی که اینجانب بدینویسله از شما برای شرکت در آن دعوت می کنم 

 ـــــــ در مدرسه تشکیل خواهد شد.در روزــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، تاریخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  ساعت ـــــــــــــــــــــــــــــ

ص مورد نظر این حق را دارد که، اتهام های وارد شده را توضیح دهد، از خود دفاع کنه  و برای این منظور می تواند از همکالسی و یا شخ

ت معلِم مورد اعتماد خود بخواهد که او را در این امر حمایت کنند. لطفاً این شخص یا اشخاصی که شما را حمایت خواهند کرد را خودتان دعو

سلماً در مورد افراد زیر سن قانونی شخصی که سرپرستی ایشان را به عهده دارد هم به این بازپرسی دعوت است و می تواند اظهار نظر کنید. م

 کند. 

 با سپاس واحترام

_______________________________________ 
-Schulleiterin     - )مدیر مدرسه( 

 

 
 ______________________<لطفاً این قسمت را جدا کرده، پرکنید و به مدرسه تحویل بدهید >__________________________

 

 رسید دریافت

________________________________________   _______________________________________________ 

قانونی                   نام و نام خانوادگی سرپرست  نام و نام خانوادگی شخص خاطی                                                         

 دعوتنامهء شما مبنی بر بازپرسی قبل از ثبت تخلف در مورد دخترم/ دخترمان / پسرم/ پسرمان را دریافت کردم.

_______________________________   _____________________________________ 

                                     )سن قانونی( شخص خاطییا  (قانونیامضای قیم )سرپرست                                   مکان ، تاریخ
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