
 

 ۲۰۲۰اوت  21
 

 خانواده ھای عزیز بلک فریار 
 

 
Re: Blackfriars Enrolments 

  من می خواھم بھ شما یادآوری در مورد تیم مھم برای ثبت نام در اینجا در for      3  از دوره  dleاواسط ھمانطور کھ ما رسیدن بھ
Blackfriars.   آغاز خواھد شد و ھر کسی کھ ممکن است در حال تغییر ثبت  2022یادآوری برای خانواده ھای با پسران کھ در سال

 . است. 2021نام در سال  

ارائھ شده است بھ   SAی' ابزار است کھ کاتولیک آموزش و پرورش  اطالع در مورد مھم 'تندرست می خواھم بھ شما ن ھمچنین م
 بخوانید. این نامھ را برای کسب اطالعات بیشتر لطفا پایان مدارس ھفتھ آینده. 

 
 آغاز دانشجویی  2022

 .  .2022در سال   Blackfriarsنام برای تمام سال پسران با شروع در    ھای ثبت   کردن برنامھ چک ما در حال حاضر 

   8و سال  7برای ثبت نام نشان می دھد کھ مکان ھای محدود در دسترس در پذیرش وجود دارد, سال      Current  showsتقاضای 
برای        (ھا)ت نام برادر خود و می خواھید بھ ثب  Blackfriarsبنابراین، اگر شما در حال حاضر یک پسر حضور    .2022از 

 ناامیدی.   در اسرع وقت برای شروع ثبت نام و جلوگیری از ، Gavranicثبت نام، لیندا  Blackfriarsآینده، لطفا تماس با 

برای پسر (ھا) آگاه ھستند، لطفا این    Blackfriars دوستان دیگر فکر کردن در مورد thinking aboutاگر شما از خانواده و 
 نیز بھ اشتراک بگذارید. اطالعات را با آنھا 

 
 ثبت نام بلک فریارس  

باقی می ماند مگر اینکھ شما  2021انتخاب برای پسر خود را و کھ شما با ما در سال  choolھنوز ھم  Blackfriarsامیدوارم کھ   من
بھ   If  thinking about دشوار می شود حرکت می کند. من  Blackfriarsن حمل و نقل بھ  باید بین ایالتی و یا بھ حومھ دور کھ در آ

لطفا با من تماس بگیرید بھ طور    ، 2021  ھر دلیلی کھ شما در حال فکر کردن در مورد حرکت مدرسھ برای پسر خود را در سال
تواند با آقای فرانک علی، رئیس اولیھ  اوبا، تماس نیز می را. متن محرمانھ در مورد وضعیت و شرایط خود را کھ موثر بر تصمیم خود  

 معاون مدیر (ثانویھ) ساختھ شده است.  ، Ruggieroو یا آقای دیوید  

 Cobiacجزئیات تماس برای مالقات با آقای سیمون  
 )msurman@bps.sa.edu.auیا    3903 8169دستیار اجرایی: مری سورمن ( 

 Ruggieroجزئیات تماس برای مالقات با آقای فرانک علی یا آقای دیوید 
  ) llieu@bps.sa.edu.au  یا 3965 8169شخصی: لنا لیو (  سرپرست دستیار

 Microsoft این �سخه �شتیبان با استفادە از
Translate ترجمه شدە است. 
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 و تعھدات قراردادی خود را  Blackfriarsانش آموز از  برداشت یک د
ھنگامی کھ یک  "  saysبھ یاد داشتھ باشید قرارداد ثبت نام شما را امضا کرده اند کھ می گوید       Enrolment Contract    لطفا 

خارج شود ، پدر و مادر ثبت نام (ھا) / مراقب (ھا) باید حداقل یک مدت اطالع در نوشتن  Blackfriarsدانش آموز است کھ از 
 دھد." خطاب بھ مدیر ارائھ 

و یا بدون تایید مدیر ، اواخر اخطار  approval ، قبل از بھ دوره اطالع رسانی مورد نیاز برداشت     beforeاگر یک دانش آموز 
 اتھام.     Late Notice Fee   واھد شد بھھزینھ برابر با ھزینھ برای یک دوره خ

دلیل دوره اطالع رسانی این است کھ بلک فریارس نیز مانند ھر مدرسھ ای اندازه کالس ھا، انتخاب ھای موضوعی و انتخابی ھا را بر  
دجھ ساالنھ ما اشتغال  ھزینھ عمده بھ بو    match دھد.   makesسال قبل انجام می   ۲اساس اطالعات دریافتی از والدین در طول ترم 

دیرھنگام تصمیماتبنابراین  . است.شدهموضوع ساختھکارکنان است کھ ما با شماره دانش آموزان و کالس ھا مطابقت پس از انتخاب 
 قفل شده است. خانواده ھا برای ترک مدرسھ ما بھ یک مشکل مالی جدی تبدیل می شود چرا کھ ھزینھ ھای بودجھ ما برای سال پیش

 کالس درس پالس 'بررسی  -ابتکار تندرستی 
  challenging time continues   show   'درTh شما، ھویت،  زمان چالش برانگیز است ھمچنان نشان می دھد کھ روابط پسر

 است.  تعلق، و یادگیری برای شادی و موفقیت خود را در مدرسھ ضروری

این اصطالح ھر دانش آموز در یک مدرسھ کاتولیک در استرالیای جنوبی خواھد شد در ساده آنالین کالس درس نبض چک در شرکت  
 حاضر در مورد تجربھ خود را در مدرسھ احساس.  کنند. این چک در توسعھ یافتھ است برای پیدا کردن چگونھ دانش آموزان در حال  

و پشتیبانی بھ آنھا.   اجازه خواھد داد کھ معلم پسر خود را (ھا) برای بررسی و ارائھ بازخورد فوری Blackfriars willنظرسنجی در  
 . اتفاق خواھد افتاد.چک در این ھفتھ 

آن است، اما من ھم مطمئنم کھ معلمان پسرتان می خواھند بفھمند کھ چھ   من آگاه ھستم کھ زندگی در مدرسھ ً دارای نزاج ھا و نزاج ھای
 احساسی دارند تا بتوانند در برآورده کردن نیازھای اجتماعی، عاطفی و یادگیری خود از شما و پسرتان حمایت کنند. 

سی خواھیم داشت تا پیگیری کنیم و در من و معلمان پسرتان بھ پاسخ ھای آنھا دستربیفتد، اتفاق  این دھید اجازه       answersبرای 
کھ ھر گونھ حمایت مورد نیاز خواھد شد ابالغ و بحث   راپسر خود کنیم. لطفا مطمئن باشید، بھ عنوان پدر و مادر صورت نیاز حمایت 

 در پیش. با شما

 با احترام
 
 
 

 پرینچیپال کوبیاک  سیمون


