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 گرامی والدین

 است رسمی متن از شده خلصه و است ساده زبان در شده نوشته نامه یک این

  wüst شرک الن تا 

 است رسیده پایان به همکاری این است پخته غذا مدرسه در شما فرزند برای

 باشد ارزان هم که باشد داشته خوبی غذای شما فرزند که خواهیم می ما

  Sander aus Wiebelsheim شرکت 01.01.2021 تاریخ از 

 کنید کسب سایت در را لزم اطلعات توانید می شما کند می اماده را ناهار
.kanteenie.com/-https://sander 

 یک روز هر عوض در بود خواهد 01.01.20201 € 5.80 تاریخ از غذا هر هزینه متاسفانه

 هر همراه به الن از. سوس و نودل با غذا یک و گوشت بدون دیگری و گوشت با غذا 

 است رایگان مجدد درخواست و هست سالد غذا

 و گوشت با غذا یک روز هر. است کرده تغییر کمی مقدار فرزندتان برای و شما برای

متفاوت  سوس و نودل همراه به روز هر که غذا یک این بر اظافه و گوشت بدون دیگری

 با هم پرداخت. است موجود هنوز کیوسک .باشد می موجود است
„Mampf“  

 باشد می موجود

 9:30 ساعت تا را غذا توانید می همچنین . دهید سفارش تر قبل روز 8 را غذا باید شما

 کنید کنسل
 دهید سفارش روز همان توانید می را نودل غذای

 .خورد نخواهد را پیتزا و دنر فقط دیگر کند امتحان را خوری غذا سالن غذای شما فرزند اگر

 تمام که دارد وجود حمایت یک . کنید پرداخت تنها مدرسه در را غذا هزینه نباید شما.

 پرداخت تنهایی به توانید نمی را غذا هزینه شما که اگر . کند می تامیین را غذا هزینه

 را برنامه این شما که شد نخواهد متوجه کسی هیچ .فدرال دولت دارد برنامه یک کنید

 Jessica Heck    اقای . کنید می استفاده

 می شما . کنید کسب بیشتری اطلعات خواهید می شما اگر و کند می کمک شما به

 1264 642 07841 بگیرید تماس توانید 
Jessica.heck@achern.de 

 است موجود سایت این در بیشتر اطلعات
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/bildung-undteilhabe. 

 کرد خواهم کمک میل کمال با شما به داریدو سوالی شما اگر

gez. Sabine Riehle 

Konrektorin 

https://sander-kanteenie.com/

