
 

 2020, 14سپتامبر 
 

 پدر و مادر عزیز
 

 است.  Kilkennyدر  Donatoبعد از ظھر در مرکز پذیرش   th  6.30سپتامبر،  25در روز جمعھ  Blackfriars 12رقص کالس 
 

برای دانش آموزان ما. در حالی کھ   خواھد بود برجستھ بھ یاد ماندنی 12رقص کالس  COVID-19، Blackfriarsthبا وجود تاثیر 
را   ھدف از این عصر اجازه معاشرت بھ دانش آموزان است، ایمنی دانش آموزان بسیار مھم است. این نامھ برخی از انتظارات شب

 ئھ می دھد. توضیح می دھد و راھنمایی ھایی در مورد چگونگی مدیریت شب با پسرتان ارا
 

 COVID-19طرح 
را برای عصر اجرا کرده است و دانش آموزان ملزم بھ رعایت تمام مقررات و   COVID-19محل برگزاری یک برنامھ امن 

 الزامات ھستند.
 

 این رویداد رایگان از الکل و مواد مخدر است 
واد مخدر را بھ محل برگزاری مصرف کنند. پدر و مادر  دانش آموزان و مھمانان آنھا نباید قبل از این رویداد الکل مصرف کنند یا م

ھر دانش آموز یا مھمانی کھ الکل یا مواد مخدر را بھ محل برگزاری می آورد، یا نشانھ ھایی از الکل یا سوء مصرف مواد مخدر را  
وری کند. اگر این اتفاق بیفتد، نشان می دھد، بالفاصلھ با او تماس گرفتھ می شود و از او خواستھ می شود کھ دانش آموز را جمع آ

 مدرسھ پیامدھای انضباطی جدی علیھ دانش آموز خواھد داشت. 
 

 سفر بھ خانھ پس از این رویداد 
بعد از ظھر بھ پایان می رسد. لطفا مطمئن شوید کھ شما و پسر خود را ترتیب حمل و   th  ۱۰:۳۰بلکفریرز ساعت ۱۲رقص کالس 

ازت میخوام خیلي با دقت بھ این فکر کني کھ آیا اون شب اجازه میدي پسرت با ماشین یکي از  نقل امن و مسئول برای این رویداد. 
 ترک گزینھ بھتر و خیلي امن تري باشھ دوستات سفر کنھ یا نھ و من بھ شدت توصیھ میکنم کھ تاکسي مش

 
 مھمانی ھای پس از رقص 

بلکفریرز مسئولیت مھمانی ھای پس از رقص را تأیید یا نمی پذیرد. من لینک ھای زیر را ارائھ می کنم کھ ممکن است بھ شما و  
 پسرتان کمک کند تا بھ مزایای حضور در چنین مھمانی ھایی فکر کنید.

 
• FAQ برای پدر و مادر عرضھ الکل بھ افراد زیر سن قانونی و آگھی متوقف عرضھ الکل بھ افراد زیر سن قانونی 
 نگھ داشتن نوجوان خود را امن در یک مھمانی  •

 
 تماس بگیرید. Blackfriarsاگر می خواھید در این نامھ در مورد اطالعات بحث کنید، لطفا با 

 
ری این رویداد مھم مدرسھ با فرزند خود را، کھ من امیدوارم کھ بھ عنوان یک مناسبت شاد در  من مشتاقانھ منتظر بھ اشتراک گذا 

 آینده بھ یاد داشتھ باشید.
 

 با احترام
 

 
Mr Simon Cobiac 

Principal 

 ترجمھ شده با استفاده از مایکروسافت

https://www.sa.gov.au/topics/family-and-community/safety-and-health/liquor-and-gambling/for-parents-of-minors
https://www.sa.gov.au/topics/family-and-community/safety-and-health/liquor-and-gambling/for-parents-of-minors
https://positivechoices.org.au/parents/how-to-keep-your-teenager-safe-at-a-party
https://positivechoices.org.au/parents/how-to-keep-your-teenager-safe-at-a-party
https://positivechoices.org.au/parents/how-to-keep-your-teenager-safe-at-a-party

	 FAQ برای پدر و مادر عرضه الکل به افراد زیر سن قانونی و آگهی متوقف عرضه الکل به افراد زیر سن قانونی(
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