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Vui lòng hỗ trợ trường học của con bạn
với tư cách thành viên hoặc đóng góp.

Hội bạn thân ủng hộ công việc của trường

Trở thành thành viên của hội bạn thân

Mục đích của hiệp hội “Am Wäldchen” là thúc đẩy nhà trường trong
việc giáo dục và nuôi dạy học sinh thông qua hỗ trợ phi vật chất và
tài chính.

Phí thành viên hàng năm cho người lớn € 10 và € 5 cho trẻ em.
Bạn có thể tìm thấy mẫu thành viên trên trang web của trường
(Förderverein) hoặc bạn có thể liên hệ với ban thư ký của
Trường học hoặc các giáo viên.

Hội bạn bè bao gồm cha mẹ và con cái của họ, giáo viên, nhà giáo
dục, nhân viên cũng như bạn bè và các nhà tài trợ của trường.
Các thành viên của hiệp hội phát triển hỗ trợ các hoạt động khác
nhau trong và ngoài trường.
Trong số những điều khác, điều này áp dụng cho:
• Hỗ trợ tài chính cho những thành tích đặc biệt của học sinh
(hướng dẫn học sinh, hướng dẫn xung đột, cuộc thi đọc,
Thế vận hội toán học)
• Thiết kế trường học và sân trường
• Mua sách cho thư viện trường
• Thiết kế trang web của trường

Bạn có thể quyên góp
• vào tài khoản hiệp hội của chúng tôi tại Berliner
Sparkasse (nhận đóng góp theo yêu cầu)
• trên cây quyên góp trong tiền sảnh của trường vào
buổi tối của phụ huynh hoặc các bữa tiệc của trường
Bạn cũng có thể tặng miễn phí khi mua sắm trực tuyến
các trang web sau:
•

https://www.bildungsspender.de/schule-am-waeldchen

•

https://www.schulengel.de/shoppen/top-shops

•

https://smile.amazon.de

• Mua thiết bị vui chơi cho trung tâm chăm sóc sau giờ học
• Mua nguyên liệu thủ công cho lễ hội trường học và chợ Giáng sinh
• Hỗ trợ đào tạo phi công xung đột
• Lễ tân chào đón dành cho phụ huynh khi họ bắt đầu nhập học

Các liên kết cũng có thể được tìm thấy trên trang web của trường.

