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 قانونی سرپرستان برای اطالعات

 برای ثبت نام در مدارس متوسطه شهری
 

 22.05.2020تا    18.05.20دوره ثبت نام از 

 

 

  شما از ما ، عفونت از حمایت قانون گرفتن نظر در با و خاص شرایط دلیل به                                                            

 .بگیرید نظر در اقدام برای را زیر های توصیه خواهیم می                         

 .  کنید ثبت شود پذیرفته است قرار که ای مدرسه در را خود فرزند فقط                                                            
 
 

 .کنید ثبت آنالین بصورت را خود فرزند        
 .کرد خواهید مشاهده مدرسه به مربوط اصلی صفحه در را پیوند          

 
 !است الزم نام ثبت یک فقط - کنید ثبت خود نظر مورد مدرسه در فقط را خود فرزند       

 

 دکنی ارسال هم به را آنها و کرده چاپ را ها فرم سپس                

 

 هشناسنام کپی ✔                     
 لانتقا گواهی)!(  اصل ✔                     
 نبد مصونیت اثبات یا سرخک واکسیناسیون از کپی ✔                     
 دکنی کپی را حضانت نسخه ، لزوم صورت در ✔                     

 

 .کنید رها مدرسه پستی صندوق در خودتان را اسناد توانید می همچنین. نظر مورد مدرسه به               
 

 .کنید استفاده مدرسه اصلی صفحه در PDF الگوی از ، نیستید آنالین نام ثبت به قادر اگر       
 

     را اسناد توانید می همچنین. کنید ارسال مدرسه به فوق مدارک با را نام ثبت مدارک چاپ و کرده تکمیل را کار این              
 .کنید رها مدرسه پستی صندوق در خودتان      

 
 کنید پیگیری نام ثبت دوره طول در را خود فرزند توانید می ، استثنایی موارد در       
 قرار مالقات حضوری در مدرسه انجام دهید.   
 :باشید داشته توجه لطفا       
 

 .باشید همراه یا فرزند بدون تنهایی به بیایید              
 .کنید استفاده مشخص ورودی از فقط لطفا              
 .دارید نگه افراد همه برای را متر 2 فاصله حداقل              
 .کنیم می توصیه را بینی و دهان از محافظت ما              
 .کنید عفونی ضد را خود های دست ، اتاق به ورود از بعد و قبل              
 .بیاورید را خود قلم              
 .کنید همراه خود با را اصلی اسناد تمام لطفا   ، حالت این در              

 

 

 

 

   حمایت قانون مطابق باید مربوطه ایمنی اثبات یا سرخک واکسیناسیون از حمایت اثبات که کنیم خاطرنشان خواهیم می همچنین       
 .شود ارسال مدارس به Juli ماه در سرخک از   

 
 !شما کمک و شما درک از متشکریم بسیار ما        

  

         Persisch  / Dari 


