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:هشتم( کالس)والدین گرامی شاگردان صنف   

با این عمل ما هم .  بهار امسال  مکاتب دسترکت ما یکبار دیگر آدرس شاگردانی را که سال آینده به کالس نهم می روند، بررسی میکنددر 

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 

.احیه استند و مستحق شمول در مکاتب آن می باشندباشنده همین ن  

.این ناحیه توجه عمیقی به مساله رسیدگی به آدرس محل سکونت شاگردان دارد تا بتواند به حل قسمتی از مشکالت مالی ناحیه بپردازد  

از همین ناحیه اند و مستحق شمول درین مکاتب این مساله اهمیت بسزا دارد تا ما بتوانیم ثبوت کنیم که تمام شاگردان که در مکاتب ما شامل اند 

.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

ارک  معموالً برای ثبوت محل سکونت شما کافی استاین مد  

 با  دریافت این مدارک ما برای شما تصدیق رسیدن آنرا اطالع خواهیم داد

در صورت کمبود یک مدرک، از شما مدارک اضافی دیگری را هم خواهیم خواست و یا خواهان مالقات شما با یکی از کارمندان دفتر ما 

ا شما تماس میگیریم و جزییات مدارک مورد ضرورت را برای تان شرح داده و با شما قرار مالقات تعیین در آن صورت ما ب. خواهیم شد

 میکنیم

هر چه زود تر شما این مدارک را بفرستید و آنرا پیگیری کنید به تکمیل . تمام این روند باید قبل از ورود طفل شما به دوره عالی تکمیل شود

برای ما بفرستید 9102مارچ سال  07بناً مدارک الزمه را قبل از . کنیدنمودن این روند کمک بیشتر می  

.برای پاسخ به بیشتر از سوال های شما، لطفاً به وبسایت ما بروید  

همچنان من به مدیران  مدرسه های . ما اطالعات تازه و آخرین معلومات را در آنجا گذاشته و برای سوال های مکرردر آنجا جواب خواهیم داد 

توسطه  معلومات فراوان تهیه خواهم کرد و مطمئنم که ایشان هم در زمینه ما را کمک خواهند کردم  

 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
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