بنام خدا

شماره 14 :آنالین
تاریخ 1399/6/2 :

اولیای عزیز و ارزشمند
سالم علیکم
ضممن رااییداشمم یاه یمام الماام و شمتاسا سما ر و سماور شمتیدا ماماا ایام م مین ن و یارا
با وفایش و تشممکا از رماارو و رمکاری شممما با ی م

تو جه شممما را به نکاا زیا جلم یو

نماید.
 -1خوشمممان مانمه بما بانمایمه ریزی رمای یمدباانمه مماممما راایو ایماراا و تمدوین واوتکما رمای
سمن گیاانه بتداشم و و نظارا ی م ما با اجاای یوموباا  ،یدارس با اطمینا وآسموسرو
خاطا بازرشمایو یو راسس  .این ی م تمام توا خوس را با اجاای واوتکا رای یابوطه و
تاممممین سمممالیم سانش آیوزا عزیز یعطوف خوارد ساشمممم  .بناباین اولیای ارجمند با
رعایم ملیمه نکماا ام یماطو با طیمم خاطا و ووا ولمم ن مممامم به مامم نام فازندا سلانمد
خوس اودام نمایند .
 -2روز سوشناه  2020/8/31یطابق با  1399/6/10سال تمویلو جدید آغاز یو راسس یااسمم
بازرشایو راس ساعم  8:30صاح از طایق سی م تیمز بارزار یو راسس .
 -3سر رف ه اول بازرشممایو یدرسممه ،سانش آیوزا عزیز از نام ماربای و ریز وروس تیمز سممال

تمومممیلو واا اسممم فاسه یو نمایند و ون از آ نام ماربای و ریز جدید سر اخ یار سانش
آیوزا واار یو ریاس و یوارس والو غیا فعال یو راسس  .بناباین اولیایو مه رنوز فازندانشا
را مام نام وطعو نکاسه اند باید را چه سایع ا ن ام به مام نام اودام نمایند تا از مالس
رای سرس یماوم نگاسند  .باای مفظ سممالی و و توجه به نکاا بتداشمم و و ایمنو تامید
یو راسس نیاز به مامور سر یدرسمه نمو باشمد و تمام جزییاا مام نام و ییزا شمتایه و

راسیده اسمم  .عزیزا ون از واریز یک سموم

او ما سر سمی م م مام نام آنالین یشمن

شمتایه به یکو از م ماه رای یدرسمه و آولوس فیش یابوطه و تکمیا و سر نتایم سمابمیم
فام ،فازندا خوس را مام نام یو نمایند
اولیا راایو یو توانند از طایق لینک رای زیا مام نام نمایند .
 -4باای مام نام سانش آیوزا فعلو این ا را ملیک نمایید
 -5باای مام نام سانش آیوزا جدید این ا را ملیک نمایید
 -6اولیایو مه یشمکا این انم و  ..سارند یو توانند را روز ب ز روزرای تعطیا از سماعم  8تا
 1بعد از ظتا باای مام نام به بنش اساری ی م یااجعه نمایند .
 -7از تاریخ فوق تا اول یتا یاه رمه مالس را به صورا آنالین بارزار یو راسس.
 -8رمانطور مه اطالن سارید اولیای عزیز باای فازند سلاندشمما یکو از سممه رو

را ان ناه

نموسه و یا سر رنگام مام نام ان ناه یو نمایند .
الف  :ماوری
ه  :آنالین و اس فاسه از مالس از طایق سی م تیمز
ج  :تامیاو ( سانش آیوزا سر رف ه یک روز باای شمامم سر مالس رای عملو سر یدرسمه
ماور سارند بقیه مالس را به صورا آنالین شامم یو نمایند
 -9خوشمان انه با تال

شماانه روزی و صماف رزینه رای زیاس ی م یوفق راسید با اجاای

واوتکا رای بتداشم و و ایمنو اساره بتداشمم سبو و  KHDAبا خاید وسمایا یورس نیاز از
جمله تونا ضممدعفونو  ،نوممم سوربین ماارتو ویشمماف ه سر وروسی ی م و تتیه سوربین
رای ماارتو باای یینو بوس راو واارساس با شامم یورس تایید بلدیه باای ضدعفونو ساع و
ی م

و  ....با ارائه یک بانایه یدو و جای

 KHDAرا جلم و یدرسمه را باای وییا

آیوزشممو  ،واورشممو و بتداشمم و یوافقم

ماموری سانش آیوزا آیاسه نماید .بدیتو اسمم

یوارسی مه بای م و توسما اولیا و سانش آیوزا رعایم راسس سر زیا بازرشمایو ی م با
تشکیا رارراه آیوزشو باای سانش آیوزا و اولیای ارجمند تشایح یو راسس .
 -10ارائه ن ی ه ت مم ماونا باای سانش آیوزانو مه ماموری مام نام یو نمایند الزایو اسمم
سر ضممن این ی م سر مال انعقاس واارساس با یکو از بیمارسم ا راسمم تا ت مم سر یکا
یدرسه و با رزینه مم ا ان ام شوس .
 -11با توجه به تامید اساره بتداشممم سبو و  KHDAوروس اولیا به بنش آیوزشممو یدرسممه
یمنون یو باشد و سرسال تمویلو جدید بنش اساری از آیوزشو تفکیک شده اسم
 -12اس فاسه از یاسک سر یدرسه باای سانش آیوزا

شش ساله و با تا الزایو اسم .

 -13زم به یاسآوری اسممم با توجه به وضممعیم نایناسممم او ومماسی و رموس م ممم و مار سر
بعاو از یشاغا به سلیا شیون ویاوس ماونا این ی م باای رفاه مال اولیای عزیز شتایه
را مابم نگه ساشم ه و ریچگونه تقاضمایو باای افزایش شمتایه به  KHDAارسمال نکاسه اسمم
و رزینه رای یدرسمه جتم اجاای بتینه واوتکا رای بتداشم و سر سمال جاری و الزام سر
تقلیا سانش آیوزا سر مالس و ساوین یااعف خوارد بوس .
به یاری واورسرار ی عال جزییاا واوتکا رای بتداش و به اطالن شما خواریم رساند.

یوفق و ویاوز باشید
به ایید نابوسی رمیشگو ماونا
م ن وایق
یدیا ی م آیوزشو و بین الملا آساه

