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شما در ماه ستيم. هخوش آمد ميگويم. ما بی صبرانه منتظر مالقات و ديدار شما  Manchester Coommunication Academyورود شما را به دبيرستان  سيلهبه اين و 

ا سپری کنيد. شما م ا باسال آينده ر 5و ما خوشحال و هيجان زده هستيم از اين جهت که قرار است شما  سپتامبر قدم بعدی را در مسير آموزشی  خود بر خواهيد داشت 

ينده با شما همراه باشد. من به آهميشه و در سراسر زندگی قرار است با افراد جديدی مالقات کنيد  و چيزهای تازه ياد بگيريد. قرار است بهترينها را تجربه کنيد که برای 

انش آموزان هستند در از بهترين د MCAمحله افتخار ميکنم. دانش آموزان  دانش آموزان و  ، کارکنان  ، بسيار مفتخر هستم. من به مدرسه  MCAمدير مدرسه  عنوان

يم  و احساس کنيم. هانجام بد ، هر جايی به علت اينکه ما به طور مداوم و پيوسته در مورد چهار نکته کليدی و بسيار مهم صحبت ميکنيم که ما می خواهيم باشيم  

يک دوست درخشان و يک  ،يک برادر / خواهر درخشان  ، مه امور زندگی خود درخشان باشيد. يک پسر / دختر درخشان هدرخشان باشيد: من ميخواهم شما در  -1

گيری هر چه بيشتر که يک دانش آموز درخشان باش با انجام  نهايت سعی و تالش خود برای ياد فرد درخشان و منحصر به فرد. بهترين نسخه خود باش که ميتوانی.

بحث و تبادل  ،ندگی نويس ،آواز خواندن  ،آشپزی  ،ورزش   ، رقص ،که حس ميکنی در ان توانايی داری درام  ای امکان پذير ميباشد. درخشان باش در هر زمينه

بی امان باش. و رسيدن به درجات عالی  الی و پيشرفتتحقيق و کشف. در جستجوی تع ،نظر  

هيچ دليلی برای ترسيدن وجود ندارد. در اما  می تواند ترسناک باشد  رفتن به يک مدرسه جديد ، يک مدرسه بسيار بزرگتر ، با افراد جديد و معلمان جديد شجاع باش.   -2

  .انتخاب های مناسب و شايسته شجاع باشيد درتصميمات خود شجاع باشيد ، 

 با خانواده مهمترين درس اين است که با يکديگر مهربان باشيم.  که شما با ما هستيد اما  مدتیمهربان باشيد. ما می خواهيم چيزهای بسياری را به شما آموزش دهيم در   -3

  . مهربانی وجود ندارد باالترو با ارزشتر ازهديه ای  . هيچمهربان باشيد تاندوستان و خود با  ، مهربان باشيدخود 

ما يک تيم هستيم و مراقب يکديگر هستيم. شعار  ما يک خانواده هستيم، ميباشيد. MCAبخشی از خانواده به بعد شما احساس کنيد که تعلق. ما می خواهيم از اين لحظه  -4

شما به  6می دانم که تجربه سال  حل با شما خواهيم بود.امر مه، ما در ه 2025کالس آينده ما در سال به عنوان  .شما  اين است: با شما ، برای شما ، درباره MCAما در 

 به پايان رسيد. مورد نظر و معمول در طی چهار ماه اخير افتاده است زودتر از موقع اتفاقی که در سراسر دنيا دليل 

ما   ،ولی لطفا  نگران نباشيد ،ما ناراحت هستيم که در حال حاضر نميتوانيم اين کار را انجام دهيم ميگفتيم در هفته انتقال.در مدرسه خوش آمد  به شما ما شرايط عادی در

از  تعدادیما برای تمام لحظاتی که در پی آن خواهد آمد.  خواهيد بودمراقبت  تحت شما از ابتدای سال در امنيت ، خوشحالی و می خواهيم اين موضوع را اطمينان دهيم

اينها به ما کمک خواهد کرد که با شما آشنا شويم و  د.انجام دهييم که تمايل داريم شما آنها رادر خانه ه اطراحی کردانتقال را برای هفته  آموزشی فوق العاده فعاليت های 

 ام کودکان مورد عالقه کتابهای از يکی از نويسندگان نامه را با يک نقل قولمن اين شما را بيشتر بشناسيم و از اين طريق به شما کمک کنيم تا برای سال هفتم آماده شويد. 

  به پايان ميرسانم. ، دکتر سئوس

  شما به سوی جاهای رفيع و بزرگ رهسپار هستيد! 

  امروز روز شما است!

  قله بلند هدف شما منتظر است پس ...

  خود!فعاليت کن در مسير 

    سئوسدکتر 

Ms Watmough  

که شما به حمايت بيشتر در مورد زبان انگليسی : اگر فرزند و خانواده شما اخيرا به کشور انگلستان آمده اند ويا  احساس ميکنيد اوليا و والدين محترمقابل توجه 

ميکنيد را بنويسد تا در صورت نياز يکی از .لطفا درايميل نام فرزند خود را به همراه زبانی که با آن در خانه صحبت ايميل ارسال نماييد  Daleyنياز داريد لطفا به خانم 

يک دپارتمان مخصوص برای دانش اموزانی که زبان انگليسی زبان مادری آنها نيست وجود دارد تا اطمينان حاصل شود که  MCAدر  مترجمين ما با شما تماس بگيرد.

  t.daley@mca.manchester.sch.uk    .کند تا موفق شويد و کمک موانع يادگری دروس به علت عدم آشنايی کامل با زبان انگليسی بر طرف شود
 


