
 
 

School Toronto Farsi 
 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

 :تنام و نسب

Address: 

Email:                                                                              Name:                                            

   
 

 .ددر زمان ثبت نام اخذ می شویا سالیانه  دالر می باشد که طی سه فقره چک    ____________ مبلغ شهریه یک سا له -

 .هزینه انصراف و غیر قابل برگشت می باشد 100$برای کلیه پایه ها  -

 صورت گذشت بیش از در.از کالسها شهریه کسر می گرددبه نسبت استفاده $ 011صورت انصراف عالوه بردر  -

 .کالسها شهریه ای برگشت نمی شود50%

ماه و پیش دبستانی ملزم به پرداخت شهریه خرداد دانش آموزان تک درس .بیش از دو درس شهریه کامل دریافت می گردد -

 .نمی باشد

 .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 -

 .ن محیط آ موزشیا  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 ب فرزندم انجام شود شخصا مسئولیت آن را بپذتعهد می نمایم ا گر موردی خالف آن از جان پذیرفته و
 

 

   

 ____________:تاریخ                                                           _____________________________:امضا

  



  

 
 

زیمحترم و دانش آموزان عز یایاول  
 

 نیرا در خصوص قوان یموارد مهم لهینوسیبد د،یدج یلیسال تحص دنیبا سالم وعرض شاد باش به مناسبت فرا رس

:میرسان یتورنتو  به استحضار م یمدرسه فارس یانضباط                                                                                                                                              

،مرکبات حاوی روغن آن ای ینیاز دانش آموزان نسبت به بادام زم یادیتعداد ز دیشد تیاستوجه به وجود حس ـ باـ 

یکه دارا یعنوان مواد خوراک چیآنان ،به ه یبرا مرگ و وجود خطر سیتریک                           

   Nuts, Peanut, Oranges, Lemons, Grapefruits and Tomatoes 

باشد و در ساعات یغذا درکالس ها ممنوع  م ای  یخوردن هر گونه مواد خوراک نیهمچن. به مدرسه آورده نشود    

              . دیاستفاده نمائ یو ناهارفقط از سالن غذاخور حیتفر 

باشد و یم مدرسه ممنوع تیریو کسب مجوز از مد یــ خروج دانش آموزان در ساعات مدرسه بدون هماهنگ    

باشد ایاز طرف اول یبا اطالع قبل دیبا ریتأخ ای بتیغ نیهمچن    

جهت صدور کارنامه شامل دو قطعه عکس و مدارک الزم دیفرم ثبت نام سال جد دیدانش آموزان با هیــ  کل  

صورت نیا ریغ رد ندینما لیو تکم هیته یلیرا در هفته اول سال تحص کارنامه سال قبل وکپی شناسنامه،   3x4    

.مین در کالس معذورآنا رشیسفانه از پذمتا        

          محترم به یایاول نیهمچنوساالنه مدرسه را مالحظه نموده  می،برنامه امتحانات و تقو یلطفا برنامه هفتگ  ــ

.                              دیفرمائ  توجه  مدرسه یهفتگ یها ادداشتیها و  هیاطالع                    

و نا مربوط یمتیوسائل ق ای، تلفن همراه  کیالکترون یباز لهیردن هرگونه وساز آو زیــ   دانش آموزان عز    

                                                                                         میباش یدر صورت مشاهده ناچار به گرفتن آن م د،یفرمائ یبا مدرسه خوددار    

رساندن ما در یاریبخصوص  ،یا نهیبا مدرسه در هرزم یبه همکار لیکه تما یمحترم یایــ  اول  ساعات  

ندیبه دفتر مدرسه مراجعه فرما میباشند خواهشمند یم تزای، ناهار و روز پ حیتفر        

نیمدرسه و معلم نیمسئول دیدرس مراجعه نفرمائ یبه کالسها میعنوان  به طور مستق چیبه ه یــ خانواده گرام  

باشند یشما م یرایدر دفتر مدرسه پذ یگرام    

شرکت فعال ،گردد یکه دعوت نامه آن متعاقبا خدمتتان ارسال م انیو مرب ایدر جلسات اول میــ  خواهشمند    

. را در اختیار ما قرار دهیدسازنده خود  شنهاداتیداشته و نظرات و پ     

ت عدم پرداخت شهریه از پذیرش دانش آموزانلطفا  شهریه خود را در موعد مقرر پرداخت نمائید، در صور -  

.معذوریم    

 

تیو موفق یسرشار ازسالمت یسال یبا آرزو  

تورنتو یمدرسه فارس             

 

 

   -------کالس --------------------------دانش آموز یول ---------------------------- نجانبیا

  .باشم یآن از طرف فرزندم م تیه رعابا دقت مطالعه نموده و متعهد ب موارد فوق را 

 

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 


