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ز �ع�  یها  خانوادە  

ن تع  و مدرسه بودجه برر�  ی برا  ندەیآ  یها  هفته  در رس�بل�ف�  مدرسه یشورا  کرد خواهد دار�د هم با  ۲۰۲۱ سال یبرا  ه �شه�  ینی . 
برنامه ن�به�ت  یز �ر  برنامه  مدرسه،  کل ما� ت�وضع  به توان � جمله آن از که  شود � گرفته  نظر  در ندی فرا  ن یا  در یاد �ز  عوامل  

شود �  گرفته نظر در دارند، ما� از�ن  ا � روند � گر� د ک�کاتول مدارس به فرزندا�شان که  یی ها  خانوادە از ت�حما  و امکانات  و ها  . 

است ما  نظاریت  یها  ه�توص  و ها  دستورالعمل برر� ندیفرا  نی ا  گر� د مهم بخش  . 

د �بدان است ممکن که همانطور ، Blackfriars   ال پرورش و کآموزش�کاتول"  توسط است توسط ما  ;" شود�نم ادارە�جن��  ی ا �اس�ت  
" ال “  کن�نیدوم  استان ال ونی س�کم ک� کاتول مدارس اهداف به  ارس �بل�ف�  ی شورا  اما  .شود�م ت�� یمد  "لند�وز ین  او�اس�ت ی ا �اس�ت  

است متعهد  ک� کاتول آموزش کردن تر �فه به مقرون و (SACCS) جنویب  . 

استطاعت ابتکار از ش�پ ،۲۰۱۹ سال در  SACCS،  در .داد انجام مدرسه  ات�عمل و ساختار از یانتقاد  برر� رز�بل�ف�  یشورا  
است دادە انجام را  ر�ز  مهم  ات ی�ی تغ  2020 سال : 

7 سال به رشیپذ سط�ح تمام یبرا  سال در ٪30 به  ٪ 10 ه �شه�  کاهش  

12 سال به 8 سال از ه�شه�  ش �افزا  بدون  

گر � د ک�کاتول مدارس  در حضور کودکان با  یها  خانوادە  یبرا  برابر  دو ف� تخف  

زودهنگام ی�ی ادگ� مرکز از انتقال ��ان یبرا  نام ثبت نه� ه�  حذف  Blackfriars د�ستان به  

یاقتصاد  نامطلوب �ی تاث به پاسخ در ، نیا  بر عالوە   COVID - 19 ی شورا  ، �ی گ همه  Blackfriars ارانه� از ی ا  سابقه یب  ن�خ  
شدهاست ارائه 2020 سال طول  در ما  جوامع در دە �د  ب�آس یها  خانوادە به نه� ه�  . 

ارز�ف�  بل� در بتواند ��شان تا  دانند � دهند � انجام ما  یها  خانوادە که را  ی تعهد ما� امور فر� ته یکم  و رز�بل�ف�  یشورا   
یگذار  ه� �ما  دالر هر  از قی دق ت�� یمد  به متعهد کامال ما  .کند افت�در  پرورش و آموزش  at خود �� پرورش و آموزش در شدە  

در را   Blackfriars  ماند�م  با�ت . 

ات�  یها  ت�اول�  تا  د�کن کمک ما  به که م�کن  � ق��ش�  را  شما  ما  اند، ندادە انجام را  کار نیا  حا�ن  حال در شما  ا�ر یبرا  را  ک� اس�ت  
ن  کن �م، با  تکم �ل نظرسن�ب  جامعه ما   سال ها ی آ یندە تع ینی

رە یمد ئتیه شما، از بازخورد  و ت�حما  با   Blackfriars به کمک ، معقول ه �شه�  ساختار حفظ  به مجهز خویب  به شد  خواهد  
است ما  جامعه در ��ان همه  یبرا  تخص� ک� کاتول پرورش و آموزش ارائه ، همه از مهم�ت  و  ، دارند از�ن  که  کساین  . 

ن تام ساختار و  2021 سال  ه�شه�  مورد در ش�ت �ب اطالعات شد خواهد منت�ش  ها  خانوادە به  نوام�ب  ماە  اواسط در ما� نی . 

ام با  اح�ت  
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