
Rumänisch  

Dragi părinţi, 
 
Am avut parte de săptămâni dificile, însă am reuşit cu toţii să depăşim această perioadă şi cu 

ajutorul dumneavoastră. Nu doar magazinele şi firmele au fost închise, în cea mai mare parte, 

ci şi şcolile.  Activităţile educaţionale s-au desfăşurat acasă. Este posibil ca acasă fiica/fiul 

dumneavoastră să nu înveţe la fel de bine şi să nu se poată pregăti la fel de bine pentru anul 

şcolar care urmează, comparativ cu situaţia de la şcoală, când profesorii sunt permanent 

prezenţi, îi ajută pe elevi şi învaţă împreună.  

 

Aşadar, în ultimele două săptămâni de vacanţă, vă propunem special pentru fiica/fiul 

dumneavoastră, participarea la şcoala de vară, unde elevii se pot pregăti pentru noul an 

şcolar şi îşi pot îmbunătăţi şi consolida cunoştinţele de limba germană.  

 

Înscrierea la şcoala de vară se face prin formularul anexat. După înscriere, participarea la 

şcoala de vară este obligatorie. Vă rugăm să depuneţi formularul de înscriere până cel târziu 

la 22 iunie 2020. 

 

Vă rugăm să selectați școala care este cea mai bună accesibilitate pentru copilul dvs. din lista 

atașată și introduceți numele și adresa școlii selectate aici: 

 

 

 

 

Înscrieţi-vă fiica/fiul! Ne vom bucura să vă întâmpinăm copilul la şcoala de vară. Dacă aveţi 

întrebări, mă puteţi contacta. 

Ihre Direktorin Mag.a Dagmar Kerschbaumer  

Directorul şcolii 

 

AHS Heustadelgasse 

Heustadelgasse 4 

1220 Wien  
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FIȘĂ SUPLIMENTARĂ privind fondul de integrare 

 

De asemenea, există şi o ofertă pentru părinţi, la Fondul de Integrare Austriac (ÖIF): 

  

 

Pentru parcursul educaţional al copilului dumneavoastră, este important să îl sprijiniţi cât 

mai bine cu putinţă în activitatea de învăţare. Ca o măsură de asistenţă, Fondul de Integrare 

Austriac (ÖIF) oferă cursuri şi pentru părinţii elevilor care participă la şcoala de vară. În 

cadrul acestor cursuri, vi se oferă informaţii importante privind şcoala de vară şi sistemul 

şcolar austriac. Cursurile pentru părinţi sunt disponibile în toate landurile federale începând 

cu 22 iunie şi, în funcţie de necesităţi, pot fi interpretate în mai multe limbi materne. 

Participarea la cursuri este gratuită, înscrierea se face accesând 

www.integrationsfonds.at/elternkurse, telefonic la numărul 01/715 10 51 – 263 sau personal, 

în toate centrele de integrare ÖIF.  

 

 


