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ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻠﮏ ﻓﺮﯾﺎر

 Microsoftاﯾﻦ �ﺴﺨﻪ �ﺸتﯿبﺎن بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از
.ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ Translate

Re: Blackfriars Enrolments

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﮭﺎواﺳﻂ  dleاز دوره  for 3ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری در ﻣﻮرد ﺗﯿﻢ ﻣﮭﻢ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻨﺠﺎ در
 .Blackfriarsﯾﺎدآوری ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﮐﮫ در ﺳﺎل  2022آﻏﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم در ﺳﺎل  2021اﺳﺖ..
ﻣﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع در ﻣﻮرد ﻣﮭﻢ 'ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ' اﺑﺰار اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  SAاراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ
ﻣﺪارس ھﻔﺘﮫ آﯾﻨﺪه .ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
 2022آﻏﺎز داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﭘﺴﺮان ﺑﺎ ﺷﺮوع در  Blackfriarsدر ﺳﺎل ..2022
ﺗﻘﺎﺿﺎی  Current showsﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺤﺪود در دﺳﺘﺮس در ﭘﺬﯾﺮش وﺟﻮد دارد ,ﺳﺎل  7و ﺳﺎل 8
از  .2022ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺣﻀﻮر  Blackfriarsو ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮادر ﺧﻮد )ھﺎ( ﺑﺮای
آﯾﻨﺪه ،ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  Blackfriarsﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﻟﯿﻨﺪا  ،Gavranicدر اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺎاﻣﯿﺪی.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده و  thinking aboutدوﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد  Blackfriarsﺑﺮای ﭘﺴﺮ )ھﺎ( آﮔﺎه ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ
اطﻼﻋﺎت را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻠﮏ ﻓﺮﯾﺎرس
ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﮫ  Blackfriarsھﻨﻮز ھﻢ choolاﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را و ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺳﺎل  2021ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﻮﻣﮫ دور ﮐﮫ در آن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﮫ  Blackfriarsدﺷﻮار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ  If thinking aboutﺑﮫ
ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ،2021ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﮐﮫ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را .ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎ ،ﺗﻤﺎس ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻓﺮاﻧﮏ ﻋﻠﯽ ،رﺋﯿﺲ اوﻟﯿﮫ
و ﯾﺎ آﻗﺎی دﯾﻮﯾﺪ  ،Ruggieroﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ )ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ( ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻤﺎس ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﻗﺎی ﺳﯿﻤﻮن Cobiac
دﺳﺘﯿﺎر اﺟﺮاﯾﯽ :ﻣﺮی ﺳﻮرﻣﻦ )   3903 8169ﯾﺎ (msurman@bps.sa.edu.au
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻤﺎس ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﻗﺎی ﻓﺮاﻧﮏ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ آﻗﺎی دﯾﻮﯾﺪ Ruggiero
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ :ﻟﻨﺎ ﻟﯿﻮ )  3965 8169ﯾﺎ (llieu@bps.sa.edu.au

ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز از  Blackfriarsو ﺗﻌﮭﺪات ﻗﺮاردادی ﺧﻮد را
ﻟﻄﻔﺎ  Enrolment Contractﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻗﺮارداد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ " saysھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ
داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ ﮐﮫ ازBlackfriarsﺧﺎرج ﺷﻮد  ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم )ھﺎ(  /ﻣﺮاﻗﺐ )ھﺎ( ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺪت اطﻼع در ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮ اراﺋﮫدھﺪ".

اﮔﺮ ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز  beforeﻗﺒﻞ از ﺑﮫ دوره اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮداﺷﺖapproval ،و ﯾﺎ ﺑﺪون ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ  ،اواﺧﺮ اﺧﻄﺎر
ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﮫ  Late Notice Feeاﺗﮭﺎم.
دﻟﯿﻞ دوره اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻠﮏ ﻓﺮﯾﺎرس ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﻣﺪرﺳﮫ ای اﻧﺪازه ﮐﻼس ھﺎ ،اﻧﺘﺨﺎب ھﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ھﺎ را ﺑﺮ
اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از واﻟﺪﯾﻦ در طﻮل ﺗﺮم  ۲ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ  makesدھﺪ match .ھﺰﯾﻨﮫ ﻋﻤﺪه ﺑﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﺎ اﺷﺘﻐﺎل
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﮐﻼس ھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﺧﺘﮫﺷﺪهاﺳﺖ ..ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎتدﯾﺮھﻨﮕﺎم
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺮای ﺗﺮک ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل ﭘﯿﺶﻗﻔﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﺘﮑﺎر ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ  -ﮐﻼس درس ﭘﺎﻟﺲ 'ﺑﺮرﺳﯽ
 challenging time continues showدر' Thزﻣﺎن ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ رواﺑﻂ ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺎ ،ھﻮﯾﺖ،
ﺗﻌﻠﻖ ،و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺷﺎدی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺪرﺳﮫ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ھﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮫ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ در ﺳﺎده آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻼس درس ﻧﺒﺾ ﭼﮏ در ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﮏ در ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭼﮕﻮﻧﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺧﻮد را در ﻣﺪرﺳﮫ اﺣﺴﺎس.
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در  Blackfriars willاﺟﺎزه ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را )ھﺎ( ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﮫ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻓﻮری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ.
ﭼﮏ در اﯾﻦ ھﻔﺘﮫ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد..
ﻣﻦ آﮔﺎه ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺪرﺳﮫ ً دارای ﻧﺰاج ھﺎ و ﻧﺰاج ھﺎی آن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ھﻢ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﺴﺮﺗﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ
اﺣﺴﺎﺳﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎطﻔﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮد از ﺷﻤﺎ و ﭘﺴﺮﺗﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای  answersاﺟﺎزه دھﯿﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺒﯿﻔﺘﺪ ،ﻣﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﺴﺮﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی آﻧﮭﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ و در
ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﮐﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ اﺑﻼغ و ﺑﺤﺚ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﺶ.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام

ﺳﯿﻤﻮن ﮐﻮﺑﯿﺎک ﭘﺮﯾﻨﭽﯿﭙﺎل

