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�!(,:    017622105072  
    0221-20031595    

H#2ا� :  f_khaleghy@yahoo.de 

Don-Bosco-Schule 
Humboldtstraße 81  
51145 Köln- Porz 

GGS Clarenhof Grundschule  
Schulstraße 2  
50859 Köln - Weiden 
 
Martin-Luther-King- Hauptschule 
Ostlandstraße 39 
50858 Köln-Weiden 


