Polnisch
Drodzy Rodzice,

za nami trudne tygodnie, ale poradziliśmy sobie wspólnie, także dzięki Waszej pomocy. Nie tylko
sklepy i przedsiębiorstwa były w większości przypadków zamknięte, ale również szkoły. Lekcje
odbywały się w domu. Być może Państwa dziecko nie było w stanie uczyć się i przygotowywać do
nadchodzącego roku szkolnego tak samo dobrze, jak mogłoby to zrobić w szkole, gdzie nauczyciele są
zawsze gotowi do pomocy, wsparcia i nauki wspólnie z uczniami.

Dlatego w ciągu ostatnich dwóch tygodni wakacji organizujemy szkołę letnią specjalnie dla Państwa
dziecka, gdzie będzie ono mogło przygotować się do nowego roku szkolnego oraz udoskonalić i
utrwalić swoją znajomość języka niemieckiego.

Zapisy do szkoły letniej odbywają się za pomocą załączonego formularza zgłoszeniowego. Po udanym
zgłoszeniu uczestnictwo w szkole letniej jest obowiązkowe. Prosimy o składanie zgłoszeń najpóźniej
do dnia 22 czerwca 2020 roku.

Bitte suchen Sie aus der beiliegenden Liste den für Ihr Kind den Standort aus, der am besten
erreichbar ist und tragen Sie den Namen und die Adresse der gewählten Schule hier ein:

Zapisz swoje dziecko! Cieszymy się, że możemy powitać Państwa dziecko w szkole letniej. W razie
jakichkolwiek pytań proszę się ze mną skontaktować.
Ihre Direktorin Mag.a Dagmar Kerschbaumer
Dyrektor

AHS Heustadelgasse
Heustadelgasse 4
1220 Wien

Polnisch

ARKUSZ UZUPEŁNIAJĄCY Funduszu Integracyjnego

Austriacki Fundusz Integracyjny (ÖIF) posiada również ofertę skierowaną do rodziców:

dla dalszej ścieżki edukacyjnej Państwa dziecka ważne jest, abyście w jak największym stopniu
wspierali je w nauce. Austriacki Fundusz Integracyjny (ÖIF) oferuje również w ramach wsparcia kursy
dla rodziców uczniów, którzy uczestniczą w szkole letniej. Obejmuje on ważne informacje na temat
szkoły letniej i austriackiego systemu szkolnictwa. Kursy dla rodziców będą oferowane we wszystkich
niemieckich krajach związkowych od 22 czerwca i w razie potrzeby mogą być tłumaczone na kilka
języków kraju pochodzenia. Udział w kursach jest bezpłatny, a zapisy są dostępne na stronie
www.integrationsfonds.at/elternkurse, telefonicznie pod numerem 01/715 10 51 – 263, oraz
osobiście we wszystkich ośrodkach integracyjnych ÖIF.

