
2025حضور محترم دانش آموزان کالس   

شما در ماه خوش آمد میگویم. ما بی صبرانه منتظر مالقات و دیدار شما هستیم.  Manchester Coommunication Academyورود شما را به دبیرستان  سیلهو ه اینب 

سال آینده را با ما سپری کنید. شما  5ان زده هستیم از این جهت که قرار است شما و ما خوشحال و هیج  خود بر خواهید داشت را در مسیر آموزشی  عدیسپتامبر قدم ب

ه ب منهمیشه و در سراسر زندگی آینده با شما همراه باشد. و چیزهای تازه یاد بگیرید. قرار است بهترینها را تجربه کنید که برای   قرار است با افراد جدیدی مالقات کنید

از بهترین دانش آموزان هستند در  MCA دانش آموزان محله افتخار میکنم. دانش آموزان و  ، کارکنان  ، من به مدرسه .بسیار مفتخر هستم  MCA عنوان مدیر مدرسه

و احساس کنیم.  یم هانجام بد ، اشیمبه طور مداوم و پیوسته در مورد چهار نکته کلیدی و بسیار مهم صحبت میکنیم که ما می خواهیم بهر جایی به علت اینکه ما   

یک دوست درخشان و یک  ،یک برادر / خواهر درخشان  ، خشان باشید: من میخواهم شما در همه امور زندگی خود درخشان باشید. یک پسر / دختر درخشان در -1

که  برای یادگیری هر چه بیشتر نهایت سعی و تالش خود انجام  یک دانش آموز درخشان باش با .که میتوانی باشنسخه خود  فرد درخشان و منحصر به فرد. بهترین

بحث و تبادل  ،گی نویسند ،آواز خواندن  ،آشپزی  ،ورزش   ، رقص ،که حس میکنی در ان توانایی داری درام  ای هر زمینهدرخشان باش در امکان پذیر میباشد. 

بی امان باش. و رسیدن به درجات عالی  تحقیق و کشف. در جستجوی تعالی و پیشرفت ،نظر  

سیدن وجود ندارد. در هیچ دلیلی برای تراما  می تواند ترسناک باشد  رفتن به یک مدرسه جدید ، یک مدرسه بسیار بزرگتر ، با افراد جدید و معلمان جدید شجاع باش.   -2

 .انتخاب های مناسب و شایسته شجاع باشید درتصمیمات خود شجاع باشید ، 

 با خانواده  س این است که با یکدیگر مهربان باشیم. مهمترین درکه شما با ما هستید اما  مدتیمهربان باشید. ما می خواهیم چیزهای بسیاری را به شما آموزش دهیم در   -3

 . مهربانی وجود ندارد باالترو با ارزشتر ازهدیه ای  . هیچمهربان باشید تانخوددوستان و  با  ، اشیدمهربان بخود 

ما یک تیم هستیم و مراقب یکدیگر هستیم. شعار  ما یک خانواده هستیم، میباشید. MCAبخشی از خانواده به بعد شما احساس کنید که تعلق. ما می خواهیم از این لحظه  -4

شما به  6می دانم که تجربه سال  با شما خواهیم بود. حلامر مه، ما در ه 2025کالس آینده ما در سال نوان به ع .شما  ، برای شما ، دربارهاین است: با شما  MCAما در 

 به پایان رسید. مورد نظر و معمول در طی چهار ماه اخیر افتاده است زودتر از موقع اتفاقی که در سراسر دنیا دلیل 

ما   ،ران نباشیدنگ لطفا  ولی ،ما ناراحت هستیم که در حال حاضر نمیتوانیم این کار را انجام دهیم .در مدرسه خوش آمد میگفتیم در هفته انتقال به شما ما شرایط عادی در

از  تعدادیما برای تمام لحظاتی که در پی آن خواهد آمد.  خواهید بودمراقبت  تحت شما از ابتدای سال در امنیت ، خوشحالی و می خواهیم این موضوع را اطمینان دهیم

به ما کمک خواهد کرد که با شما آشنا شویم و  هاینا د.دهیانجام در خانه شما آنها رایم که تمایل داریم ا هطراحی کردانتقال را برای هفته  آموزشی فوق العاده فعالیت های 

 ام کودکان مورد عالقه کتابهای از یکی از نویسندگان من این نامه را با یک نقل قولو از این طریق به شما کمک کنیم تا برای سال هفتم آماده شوید. شما را بیشتر بشناسیم 

 به پایان میرسانم. ، دکتر سئوس

  !شما به سوی جاهای رفیع و بزرگ رهسپار هستید

 امروز روز شما است!

 پس ... بلند هدف شما منتظر است قله

 خود!فعالیت کن در مسیر 

  سئوسدکتر 

Ms Watmough 

که شما به حمایت بیشتر در مورد زبان انگلیسی احساس میکنید  یا و اند : اگر فرزند و خانواده شما اخیرا به کشور انگلستان آمدهوالدین محترمقابل توجه اولیا و 

صحبت میکنید را بنویسد تا در صورت نیاز یکی از نه نام فرزند خود را به همراه زبانی که با آن در خا درایمیل لطفا.ایمیل ارسال نمایید  Daleyنیاز دارید لطفا به خانم 

وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که  نیستدپارتمان مخصوص برای دانش اموزانی که زبان انگلیسی زبان مادری آنها  یک MCAدر  مین ما با شما تماس بگیرد.مترج

 .uksch.t.daley@mca.manchester    .و کمک کند تا موفق شوید با زبان انگلیسی بر طرف شودکامل  شناییآموانع یادگری دروس به علت عدم 
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