
  Покана за родителска среща 
Einladung zum Elternabend 

Скъпи родители, 
Liebe Eltern, 

сърдечно ви каним да вземете участие в родителската среща. 
Wir laden Sie herzlich ein, am Elternabend teilzunehmen. 

Тя ще се проведе в детската градина 
Er findet in der Kita statt, 

на 
am от часа. 

um 

Родителската среща предлага възможност на родителите да научат повече за 
детската градина. Ще говорим за нашия план-график, за новите ни колеги и 
колежки, и за извънредните събития. 
Der Elternabend bietet Eltern die Möglichkeit, mehr über die Kita zu erfahren. Wir sprechen über die Planung des Kitajahres, über neue 
Mitarbeiter*innen, über Feste und besondere Ereignisse. 

Можете да изкажете желанията и мнението си за работата в детската градина и 
да обмените впечатления с другите родители и с учителите.  
Sie können ihre Wünsche und Meinungen zur Arbeit in der Kita äußern und sich mit anderen Eltern und den Mitarbeiter*innen aus- tauschen. 

Родителската среща е мероприятие само за възрастни. На нея не се предлагат 
грижи за децата ви!  
Der Elternabend ist eine Veranstaltung nur für Erwachsene. Es findet keine Kinderbetreuung statt! 

Ще присъства човек, който ще ви превежда. 
Es ist eine Person anwesend, die für Sie übersetzt. 

Ако ни информирате, че ще присъствате, ще ви осигурим преводач/ка. 
Wenn Sie uns sagen, dass Sie kommen, bestellen wir eine*n Übersetzer*in. 

Освен общообразователната информация, на тази родителската среща се предлагат 
следните теми: 
Neben allgemeinen Informationen haben wir an diesem Elternabend folgende Themen: 

Избор на представителите на родителската общност 
Wahl der Elternvertreter*innen 

Съставяне на годишния план 
Jahresplanung 

Специални проекти 
besondere Projekte 

Предучилищна подготовка 
Einschulung 

Екскурзия с детската градина 
Kitareise 

Ще се радваме да дойдете! 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Trotz sorgfältiger Prüfung sind Irrtümer nicht ausgeschlossen, daher übernimmt dolpäp keine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit des Inhaltes. 
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