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 مدرسه فارسی تورنتو

 ی م ثبت نام سال تحصیلفر
_______________ 

 :مقطع و پایه تحصیلی :نام و نام خانوادگی
 

 Oغیر کارنامه ای           Oکارنامه ای  
 :(تک درسدانش آموزان )دروس  نام :شماره و کارت بهداشتی

 :تلفن اضطراری :تلفن منزل
 :نام و نسبت

Address: 

Email:                                                                              Name:                              
                 

 
 .در زمان ثبت نام اخذ می شودیا سالیانه  دالر می باشد که طی سه فقره چک    ____________ مبلغ لهشهریه یکسا -
 .هزینه انصراف و غیر قابل برگشت می باشد 100$رای کلیه پایه ها ب -
 صورت گذشت بیش از در.از کالسها شهریه کسر می گرددبه نسبت استفاده $ 011صورت انصراف عالوه بردر  -

 .کالسها شهریه ای برگشت نمی شود50%
 .دنی باشماه نمدانش آموزان تک درس و پیش دبستانی ملزم به پرداخت شهریه خرداد -
 .درصد می باشد 01شهریه فرزندان همکاران برای تک فرزندی نصف و دو فرزندی و بیشتر  -
 .حضور به موقع در کالس و رعایت نظم و ترتیب در انجام تکالیف درسی -
 .مناسب در محیط مدرسه و کالسرعایت نظم و انضباط ورفتار -
 .وزشین محیط آ ما  شدر رعایت وضع ظاهر و پوشش منا سب  -
 .مراقبت و استفاده درست از وسا یل مدرسه -
 .محیط مدرسهحفظ نظا فت در -
 

 
 موارد فوق را ______________________ولی دانش آموز _________________________ اینجانب

 
 .یرم تعهد می نمایم ا گر موردی خالف آن از جانب فرزندم انجام شود شخصا مسئولیت آن را بپذ پذیرفته و

 
 
   

                                                            _____________________________:امضا
 

 ____________:تاریخ

 
 
 



 اولیای محترم و دانش آموزان عزیز
 

با سالم وعرض شاد باش به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، بدینوسیله موارد مهمی را در خصوص 
:اطی مدرسه فارسی تورنتو  به استحضار می رسانیمقوانین انضب                                                                                                                                              

،مرکبات ام زمینی یا روغن آنــ با توجه به وجود حساسیت شدید تعداد زیادی از دانش آموزان نسبت به باد 
و وجود خطر مرگ برای آنان ،به هیچ عنوان مواد خوراکی که دارای حاوی سیتریک                           

   Nuts, Peanut, Oranges, Lemons, Grapefruits and Tomatoes 
منوع  می باشد و در ساعاتهمچنین خوردن هر گونه مواد خوراکی  یا غذا درکالس ها م. به مدرسه آورده نشود  

  
              . تفریح و ناهارفقط از سالن غذاخوری استفاده نمائید 

 ــ خروج دانش آموزان در ساعات مدرسه بدون هماهنگی و کسب مجوز از مدیریت مدرسه ممنوع  می باشد و
همچنین غیبت یا تأخیر باید با اطالع قبلی از طرف اولیا باشد    

دانش آموزان باید فرم ثبت نام سال جدید و مدارک الزم جهت صدور کارنامه شامل دو قطعه عکس ــ  کلیه  
را در هفته اول سال تحصیلی تهیه و تکمیل نمایند در غیر این صورت کارنامه سال قبل وکپی شناسنامه،   3x4  

  
.متا سفانه از پذیرش آنان در کالس معذوریم      

رنامه امتحانات و تقویم ساالنه مدرسه را مالحظه نموده وهمچنین اولیای محترم به       ــ  لطفا برنامه هفتگی ،ب
.                              اطالعیه ها و یادداشت های هفتگی مدرسه  توجه  فرمائید                       

ه یا وسائل قیمتی و نا مربوطــ   دانش آموزان عزیز از آوردن هرگونه وسیله بازی الکترونیک ، تلفن همرا    
با مدرسه خودداری فرمائید، در صورت مشاهده ناچار به گرفتن آن می باشیم                                                                                              

، بخصوص یاری رساندن ما درــ  اولیای محترمی که تمایل به همکاری با مدرسه در هرزمینه ای  ساعات  
تفریح ، ناهار و روز پیتزا می باشند خواهشمندیم به دفتر مدرسه مراجعه فرمایند        

 ــ خانواده گرامی به هیچ عنوان  به طور مستقیم به کالسهای درس مراجعه نفرمائید مسئولین مدرسه و معلمین
گرامی در دفتر مدرسه پذیرای شما می باشند    

اهشمندیم در جلسات اولیا و مربیان که دعوت نامه آن متعاقبا خدمتتان ارسال می گردد، شرکت فعالــ  خو    
. داشته و نظرات و پیشنهادات سازنده خود را در اختیار ما قرار دهید     
لطفا  شهریه خود را در موعد مقرر پرداخت نمائید، در صورت عدم پرداخت شهریه از پذیرش دانش آموزان -  
.عذوریمم    

 
 با آرزوی سالی سرشار ازسالمتی و موفقیت
 مدرسه فارسی تورنتو           

 
 

   -------کالس --------------------------ولی دانش آموز ----------------------------اینجانب 
. موارد فوق را با دقت مطالعه نموده و متعهد به رعایت آن از طرف فرزندم می باشم   
 

تاریخ                                           امضا     
 
Saturday School: 
167 Dudley Ave.,Thornhill, ON L3T 2E5, Cell: (416) 876-8987 - (416) 843-3387 
(647)778-6841 
Head Office: 
5635 Yonge Street, Unit # 206, Toronto, ON M2M 3S9, Tel: (416) 850-0649  
Fax: (416) 850-1336 


