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ﺒﯿﺴت و ﺴوم ﺠﻨوری 1028
واﻟدﯿن ﮔراﻤﯽ ﺸﺎﮔردان ﺼﻨف (ﮐﻼس) ﻫﺸﺘم:
در ﺒﻬﺎر اﻤﺴﺎل ﻤﮑﺎﺘب دﺴﺘرﮐت ﻤﺎ ﯿﮑﺒﺎر دﯿﮕر آدرس ﺸﺎﮔرداﻨﯽ را ﮐﻪ ﺴﺎل آﯿﻨدﻩ ﺒﻪ ﮐﻼس ﻨﻬم ﻤﯽ روﻨد ،ﺒررﺴﯽ ﻤﯿﮑﻨد .ﺒﺎ اﯿن ﻋﻤل ﻤﺎ ﻫم
ﻤدارک ﻤﻬم را ﺠﻤﻊ آوری ﻤﯿﮑﻨﯿم ﮐﻪ ﺒرای دورﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﻤﮑﺘب طﻔل ﺸﻤﺎ ﻀرور اﺴت و ﻫم اطﻤﯿﻨﺎن ﺤﺎﺼل ﻤﯽ ﮐﻨﯿم ﮐﻪ ﺘﻤﺎم ﺸﺎﮔردان دورﻩ
ﻋﺎﻟﯽ ﺒﺎﺸﻨدﻩ ﻫﻤﯿن ﻨﺎﺤﯿﻪ اﺴﺘﻨد و ﻤﺴﺘﺤق ﺸﻤول در ﻤﮑﺎﺘب آن ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻨد.
اﯿن ﻨﺎﺤﯿﻪ ﺘوﺠﻪ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺒﻪ ﻤﺴﺎﻟﻪ رﺴﯿدﮔﯽ ﺒﻪ آدرس ﻤﺤل ﺴﮑوﻨت ﺸﺎﮔردان دارد ﺘﺎ ﺒﺘواﻨد ﺒﻪ ﺤل ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻤﺸﮑﻼت ﻤﺎﻟﯽ ﻨﺎﺤﯿﻪ ﺒﭙردازد.
اﯿن ﻤﺴﺎﻟﻪ اﻫﻤﯿت ﺒﺴزا دارد ﺘﺎ ﻤﺎ ﺒﺘواﻨﯿم ﺜﺒوت ﮐﻨﯿم ﮐﻪ ﺘﻤﺎم ﺸﺎﮔردان ﮐﻪ در ﻤﮑﺎﺘب ﻤﺎ ﺸﺎﻤل اﻨد از ﻫﻤﯿن ﻨﺎﺤﯿﻪ اﻨد و ﻤﺴﺘﺤق ﺸﻤول درﯿن
ﻤﮑﺎﺘب اﻨد.
اﻤﯿدوارﯿم اﯿن ﮐﺎر را ﺒﻪ آﺴﺎن ﺘرﯿن ﺸﮑل ﺒﻪ اﺠرا در آورﯿم و ﭙﺎﺴﺦ ﺸﻤﺎ ﺒﻪ اﯿن ﻨﺎﻤﻪ ﯿﮕﺎﻨﻪ ﻋﻤل ﺒﺎﺸد ﮐﻪ از ﺸﻤﺎ ﺘوﻗﻊ ﻤﯿرود
در ﻗدم اول از ﺸﻤﺎ ﺨواﻫش ﻤﯿﺸود ﮐﻪ ﺘﻤﺎم ﻤدارک را ﮐﻪ در ﻟﺴت ﻀﻤﯿﻤﻪ درج اﺴت ﺒرای ﻤﺎ ﺘﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿد
ﻤﻌﻤوﻻ ﺒرای ﺜﺒوت ﻤﺤل ﺴﮑوﻨت ﺸﻤﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺴت
اﯿن ﻤدارک
ً

ﺒﺎ درﯿﺎﻓت اﯿن ﻤدارک ﻤﺎ ﺒرای ﺸﻤﺎ ﺘﺼدﯿق رﺴﯿدن آﻨرا اطﻼع ﺨواﻫﯿم داد
در ﺼورت ﮐﻤﺒود ﯿﮏ ﻤدرک ،از ﺸﻤﺎ ﻤدارک اﻀﺎﻓﯽ دﯿﮕری را ﻫم ﺨواﻫﯿم ﺨواﺴت و ﯿﺎ ﺨواﻫﺎن ﻤﻼﻗﺎت ﺸﻤﺎ ﺒﺎ ﯿﮑﯽ از ﮐﺎرﻤﻨدان دﻓﺘر ﻤﺎ
ﺨواﻫﯿم ﺸد .در آن ﺼورت ﻤﺎ ﺒﺎ ﺸﻤﺎ ﺘﻤﺎس ﻤﯿﮕﯿرﯿم و ﺠزﯿﯿﺎت ﻤدارک ﻤورد ﻀرورت را ﺒرای ﺘﺎن ﺸرح دادﻩ و ﺒﺎ ﺸﻤﺎ ﻗرار ﻤﻼﻗﺎت ﺘﻌﯿﯿن
ﻤﯿﮑﻨﯿم ﺘﻤﺎم اﯿن روﻨد ﺒﺎﯿد ﻗﺒل از ورود طﻔل ﺸﻤﺎ ﺒﻪ دورﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﺘﮑﻤﯿل ﺸود .ﻫر ﭽﻪ زود ﺘر ﺸﻤﺎ اﯿن ﻤدارک را ﺒﻔرﺴﺘﯿد و آﻨرا ﭙﯿﮕﯿری ﮐﻨﯿد
ﺒﻪ ﺘﮑﻤﯿل ﻨﻤودن اﯿن روﻨد ﮐﻤﮏ ﺒﯿﺸﺘر ﻤﯿﮑﻨﯿد .ﺒﻨﺎً ﻤدارک ﻻزﻤﻪ را ﻗﺒل از  15ﻤﺎرچ ﺴﺎل  1018ﺒرای ﻤﺎ ﺒﻔرﺴﺘﯿد
ﺒرای ﭙﺎﺴﺦ ﺒﻪ ﺒﯿﺸﺘر از ﺴوال ﻫﺎی ﺸﻤﺎ ،ﻟطﻔﺎً ﺒﻪ وﺒﺴﺎﯿت ﻤﺎ ﺒروﯿد.

ﻤﺎ اطﻼﻋﺎت ﺘﺎزﻩ و آﺨرﯿن ﻤﻌﻠوﻤﺎت را در آﻨﺠﺎ ﮔذاﺸﺘﻪ و ﺒرای ﺴوال ﻫﺎی ﻤﮑرردر آﻨﺠﺎ ﺠواب ﺨواﻫﯿم داد  .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻤن ﺒﻪ ﻤدﯿران ﻤدرﺴﻪ
ﻫﺎی ﻤﺘوﺴطﻪ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓراوان ﺘﻬﯿﻪ ﺨواﻫم ﮐرد و ﻤطﻤﺌﻨم ﮐﻪ اﯿﺸﺎن ﻫم در زﻤﯿﻨﻪ ﻤﺎ را ﮐﻤﮏ ﺨواﻫﻨد ﮐرد
ﻤﺎ ﻤﯿﮑوﺸﯿم اﯿن روﻨد را ﺒﺎ اﯿﺠﺎد ﮐﻤﺘرﯿن ﺤد ﻤزاﺤﻤت ﺒرای ﺸﻤﺎ ﺘﮑﻤﯿل ﮐﻨﯿم و از ﻫﻤﮑﺎری ﺸﻤﺎ در اﯿن زﻤﯿﻨﻪ ﺘﺸﮑر ﻤﯿﮑﻨﯿم
ﺒﺎ اﺤﺘرام
ﺘوﻤﺎس پ دوﻻن

