مدرسه رستم
Correspondents:
12 Cheddar Close, Friern Village,
London N11 3GR

Saturdays at Parliament Hill School
Highgate Road, London, NW5 1RL

Tel No. Saturdays 12:30-5:30: 020 7482 9826
Midweek tel: 020 8361 9251
Website: www.rustamschool.org.uk
Email: headteacher@rustamschool.co.uk

برگ نام نویسی برای ورود به کالس..................................
نام خانوادگی:

نام:
Surname:

نشانی محل سکونت:

نام پدر:

نام مادر:

First name:

تلفن منزل:
تلفن محل کار:
تلفن همراه:
رایانامه()email

تاریخ تولد:
درجه تحصیالت دانش آموز در زبان فارسی:

نام آخرین مدرسه فارسی:

درجه تحصیالت دانش آموز در زبان انگلیسی (کالس مدرسه انگلیسی):
نام و نشانی مدرسه انگلیسی که دانش آموز در حال حاضر در آن به تحصیل مشغول است:
تلفن:
نام مدیر مدرسه انگلیسی:
چگونه با نام مدرسه رستم آشنا شدید؟

توجه:

 -1لطفاً به مسؤوالن مدرسه انگلیسی فرزندتان اطالع دهید که وی به مدرسه فارسی می آید.
 -2آیا آماده هستید در زمینه های آموزشی یا برنامه های انجمن خانه و مدرسه فعالیت
داوطلبانه داشته باشید؟ بله□ خیر□
 -3برای کسب اطالعات درباره مقررات و جزئیات پرداخت شهریه به دفترچه راهنمای مدرسه
مراجعه فرمایید.
 -4در صورت تغییر تصمیم ،بیست ( )22پوند به عنوان ودیعه و پیش پرداخت شهریه قابل
برگشت نیست.
 -5شهریه دانش آموزان باید در آغاز سال تحصیلی یا اول هر ترم پرداخت شود .لطفاً انتظار
نداشته باشید که در این زمینه از سوی مسؤوالن مدرسه نامه یادآوری ارسال شود.
 -6در صورت تصمیم به ترک مدرسه الزم است یک ماه قبل از تاریخ ترک به دفتر مدرسه اطالع
داده شود.
 -7لطفاً توجه فرمایید که در مواردی از دانشآموزان عکس گرفته میشود و در دفترچه راهنمای
مدرسه یا مقاالت آموزشی و خبری از آن استفاده میشود .لطفاً نظرتان را در این مورد اعالم
کنید.
من با استفاده از عکس فرزندم در انتشارات و فیلمهای مدرسه رستم موافق هستم□

نیستم□

مالحظات :در صورتی که فرزندتان در مواردی نیاز به کمک ویژه (خاص) دارد ،لطفاً در
زیر اشاره فرمایید.
این اطالعات در مدرسه محفوظ میماند و فقط برای آموزش و پرورش مصرف میشود.
 آلرژی□.................................................................................................
 آسم□...................................................................................................
 اختالل در یادگیری □ ...............................................................................
 طیف اُتیسم (درخودماندگی)..........................................................................□ ADHD/
 غیره □.................................................................................................................................
 راهنمایی به مدرسه برای پیشگیری یا درمان (در صورت لزوم).................................:
..................................................................................................................................................
در صورت امکان یک نسخه از آخرین گزارش متخصص را به مدرسه ارائه دهید.
امضا ولی/سرپرست :

تاریخ:
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