
ھم با جشن یکدیگر، دیدار مالقات تجدید  

زمان و دعوت اطالعات  
ساعت 20:00   2019.بھمن یا دلو19  سالن نمایش ایالنز – 

 
عزیز  ھای مادر و پدر  

است. اروپا اصالحی شھرھای از یکی گلیون/  ایالنز جامعھ  
 در اند. کرده برگزار را اصالحات مختلف رویدادھای گذشتھ سال چند طی طلب اصالح شھرھای تمام

شد.در روز جمعھ  خواھد برگزار 2019 خرداد یا جوزا سال ماه در سالھ 500 جشنھای برجستھی ایالنز،
در مدرسھ ایالنز گلیون جلسھ ایی در مورد (تجدید دیدار مالقات یکدیگر جشن  2019خرداد یا جوزا  31

 با ھم) برگزار خواھد کرد.با این برگھ دعوت ما میخواھیم شما را در مورد این روز اطالعات بدھیم:
 

 دید ما این است 
 برخورد، بلکھ نیست، اصالحاتدر مرکز ھمایش درمورد 

 ھا، بخش ملل، ادیان، تمام ھم با رشد حال در و مبادلھ
 مذھبی، تنوع روز، این در والدین است. و کودکان معلمان،
 کاھش تعصبات .شود می آشکار ما جامعھ زبانی و فرھنگی

آیند. می بوجود دوستی و جدید آشنایان - یابد می  

 حقایق 
 اجتماع
 جمعیت

مدرسھمکان ھای   
 کل دانش آموزان
 کودکان دبستانی
 کودکان ابتدایی

 کودکان مھد کودک
 کشورھا و ھم سوئیس

 
داریم نیاز شما بھ ما   
 بی ھای فرھنگ با ای ،ایالنز گلیون جامعھ2014 سال از

 سختی بھ ما کھ است ھایی سنت و رسوم و آداب شماری،
دانیم. می  

 این ساکنان ھمھ برای خواھد می گلیون ایالنز مدرسھ
 تر نزدیک ھم بھ را ھا سنت و رسوم و آداب ھا، فرھنگ

 ساعت در لطفا سازد.بھ ھمین دلیل ما شمارا الزم داریم.
 اطالعات تا کنید مراجعھ زیر شبھای از یکی بھ 20:00
 آن پیدا احتمالی کاربردھای مورد این موضوع و در بیشتری

 کنید.
 

شب ھای برنامھ اطالعات    
11. Februar 2019: in Rueun 
14. Februar 2019: in Duvin 

18. Februar 2019: in Ruschein 
19. Februar 2019: in Ilanz 

21. Februar 2019: in Castrisch  
 

ما منتظر استقبال از شما در یکی از 
 این حوادث اطالعاتی ھستیم.

ھم با جشن یکدیگر، دیدار مالقات تجدید  
 ما بھ و کنید دنبال را ما دعوت کند. لطفا برگزار رنگارنگ جشن یک تواند می گروه شمااین پشتیبانی با

دھید. اطالع پروژه مورد در  
 

کاری تجدید دیدار گروه دوستانھ، درودھایھ  
Ser Jan Andrea Bernhard, Lehrperson Rueun und Mitglied der Arbeitsgruppe Refo500 
Nina Casanova, Lehrerin in Ruschein 
Jürg Marguth, Schulsozialarbeit alle Standorte 
Marc Pfister, Lehrperson Ilanz und Ressortleiter  
Susanne Scharf, Lehrerin Oberstufe Ilanz 

 


