
 
 

 

.دارند اجباری است* پر کردن قسمتهايی که عالمت   

.................................................................................................... *: گی دانش آموز نام و نام خانواد  

............................................................................................................................. *: تاريخ تولد  

.................................................................................................... *: سال تحصيل در نظام انگلستان  

................................................................................................................................ :نام مدرسه  

  *):سطح، کالس و محل آموزش قبلی(ميزان آشنايی با زبان فارسی 

     ..................................... : مکالمه     .................................... :نوشتن   ............................ :ندنخوا
        

:پيشرفته                  :مقدماتی             : آمادگی: سطح  

:نظرات و پيشنهادات  

 

هفته؟به چه صورت و چند ساعت در   آيا تمايل داريد در ادارهٴ امور همکاری کنيد؟  

 

:گواهی و امضا شود) کودک و نوجوان(بايست توسط والدين دانش آموزان   اين فرم می  

..........................................................................................................* :گی والدين نام و نام خانواد  

.......................................................................................................................... *: شمارهٴ تماس  

...................................................................................................................................... :آدرس  

...................................................................................................................................  * :ايميل  

............................................................  :تاريخ ........................................ *: امضا                          

 

* .توان با ايشان تماس گرفت را قيد کنيد لطفا نام و تماس فرد يا خانواده ديگری که در صورت ضرورت می  

......................:تلفن    .................................................: نشانی ........................... :گی نام و نام خانواد  

  ثبت نام فرم اطالعات
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 =====================================================================================

 

 ؽشایظ ّ هقشسات هذسعَ

هذسعَ فاسعی با اتخار ّ اجشای عیاعتِای هٌاعب ععی بش آى خْاُذ داؽت تا ؽشایظ هٌاعب بشای آهْصػ افشاد 

اص جولَ ایي عیاعتِا اًجام چک پلیظ بشای هعلویي ّ . فشاُن ّ دس ایي هغیش ایوٌی ّ اهٌیت آًاى سا تاهیي ًوایذ

 .هغیْلیي هذسعَ ّ ًیض اجشای قاًْى هحافظت اص کْدکاى هی باؽٌذ

اص عْی دیگش هذسعَ با تْجَ بَ هحذّدیت ُای هختلف اص جولَ صهاى، هکاى، بْدجَ ّ افشاد داّعلب بش سّی 

بش ایي اعاط ّ ًیض بش اعاط هقشسات عوْهی بشای . ُوکاسی خاًْادٍ ُا ّ اعضاء جاهعَ ایشاًی اعتْاس خْاُذ بْد

اداسٍ فعالیتِایی ًظیش ایي هذسعَ ؽشایظ صیش بَ هٌظْس سّؽي عاختي هقشسات ّ ّظایف هذسعَ ّ خاًْادٍ تعییي ؽذٍ 

 :اعت

هغیْلیت سعاًذى داًؼ آهْصاى کْدک ّ ًْجْاى بَ هذسعَ ّ ًیض تحْیل اص هذسعَ دس پایاى بشًاهَ بش عِذٍ ّلی  .1

 .ّیا هتْلی داًؼ آهْص هی باؽذ

ّلی داًؼ آهْص هیبایغت با استباط هغتوش با هذسعَ اص ّضعیت تحصیلی ّ سفتاسی فشصًذ یا فشصًذاى خْد اعالع  .2

 .حاصل ّ بَ تواعِا ّ یا هکاتبات هذسعَ با دقت ّعشعت هٌاعب پاعخ دٌُذ

غیبت هکشس ّ یا عْالًی اص کالعِا بذّى اعالع هذسعَ هوکي اعت هٌجش بَ تجذیذ ًظش هذسعَ دس پزیشػ داًؼ  .3

 .آهْص گشدد

دس صْست بشّص ُشگًَْ ؽشایظ ًاهٌتظش، حادثَ ّ یا ّضعیت اضغشاسی هتْلیاى هذسعَ بش اعاط هقشسات دس  .4

ّلی داًؼ آهْص هی بایغت اعویٌاى . اّلیي فشصت با ّلی یا ّالذیي ّ یا هتْلی داًؼ آهْصاى تواط خْاٌُذ گشفت

 .بَ عٌْاى ًوایٌذٍ دس دعتشط باؽٌذ (هعشفی ؽذٍ)حاصل ًوایذ کَ خْد ّ یا فشدی دیگش

هذسعَ با تعییي هغیْل هحافظت اص کْدکاى ّ جاًؾیي بشای ّی هحل ّ ًقغَ تواط با هذسعَ سا بشای گضاسػ  .5

ّالذیي هی بایغت اعویٌاى حاصل ًوایٌذ کَ ایي اعالعات سا . ُشگًَْ هْسد ّ یا ًگشاًی ّالذیي هؾخص هی کٌذ

بصْست دقیق ّ بَ سّص ؽذٍ دس اختیاس داؽتَ باؽٌذ ّ دس صْست ًیاس با افشاد هؾخص ؽذٍ دس اعشع ّقت تواط 

 .حاصل ًوایٌذ

هذسعَ فاسعی بَ عقایذ ّ اسصؽِای افشاد احتشام گزاؽتَ ّ اص خاًْادٍ ُا ّ داًؼ آهْصاى اًتظاس داسد کَ اصْل  .6

 .هذسعَ دس ایي صهیٌَ سا سعایت کٌٌذ

ؽشکت دس . ؽشکت دس کالعِای فاسعی ّ هْفقیت دس آصهْى هذسعَ بشای استقاء بَ هشاحل باالتش اجباسی هی باؽذ .7

 .کالعِای دیگش بش اعاط تقاضا ّ توایل هی باؽذ

ؽشکت دس کالعِا ّ بشًاهَ ُای هذسعَ هغتلضم سعایت ًظن ّ احتشام بَ هقشسات هذسعَ تْعظ داًؼ آهْصاى  .8

 .ّالذیي هْظف بَ تزکش ایي اهش بَ داًؼ آهْصاى ّ ُوکاسی با هذسعَ دس صْست بشّص هؾکالت هی باؽٌذ. اعت
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