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 2017اوت،  1

 

 :LABBB جامعه سرپرستان و والدین، عزیز آموزان دانش

 

 سرگرم، انگیز شگفت تابستان امیدواریم. خوش آمد می گوییم جدید تحصیلی سال به قدیمی و جدید های خانواده و دانشجویان تمام به ما

 را گذرانده باشید.  یبخش آرامش حال عین در و کننده

 

، تحصیلی پیشرفت آنها در روند برای فرصت هایی و کند را پوشش دهیم می شرکت LABBB در که کودکی هر تا کنیم می تالش ما

، دهیم می انجام فرزندتان و شما همکاری با را کار این که همانطور. کنیم فراهم فراگیر های محیط در ای حرفهاستقالل  و اجتماعی

 در شرکت برای شما فرزند و شما برای زیادی های فرصت، سال طول در. کرد خواهیم ایجاد نیز ارزشمند اجتماعی شبکه یک

 گفتگو با مدیر، والدین مشورتی شورای جلسات، ویژه المپیک، میهمانی های خوش آمدگویی مانند LABBB اجتماعی رویدادهای

 امیدواریم و باشید LABBB جامعه فعال عضو که یممی نمای دعوت شما ازبدینوسیله  ما. داشت خواهد وجود رویدادها سایر و اجرایی

  .کنید خوشحالی احساس که

 

LABBB برنامه های افزایش به متعهد ما. کردیم اضافه جدیداصلی  ارزش دو ما گذشته سالدر . است پیشرفت حال در همچنان 

از  که معتقدیم همچنین ما. هستیم آموزشی خود برنامه به بدن/  ذهن تمرینات اضافه کردن و، خود های برنامه به تئاتر و هنر، موسیقی

 زندگی سوی به) TILL با ای رابطه ما. است مهمشان های خانواده وما  آموزان دانش برای سالگی 22 از بعد و قبل بین بین بردن وقفه

 به ایرلند به یسفر در ما گذشته سال در. دهیم انجام وقفه این کردن برطرف برای را اقداماتی تا ایم کرده ایجاد( یادگیری و مستقل

TILL شدیم ملحق. 

 

 بخشی ما آموزان دانش و دارند قرار عمومی مدارس در ما LABBB های برنامه همه، برای داشتن امکانات فراگیر در حد ممکن

دفترچه  از LABBB آموزان دانش، ترتیب همین به. دارد قرار آنها دوره آموزشی آن در که هستند ای مدرسه از ناپذیر جدایی

 ها لینک از لیستی در وب سایت ما در بخش اطالعات برای والدین، شما. کنند می پیروی، شود می ارائه مدرسه آن توسط که راهنمائی

 کتابچه به دسترسی برای. کرد خواهید پیدا ما عمومیمدارس  های مکان از یک هر در دانش آموزان راهنمای دفترچه برای را

 .کنید وارد را آن و کنید کپی یا کرده تایپ خود وب مرورگر به را خود لینک سادگی به، کاربر راهنمای

 

 اسناد اینشما همچنین می توانید . هستند LABBB مختص، مکمل داشتن موارد نیز و، استثنائات از برخیبا وجود ، ی کردنهمکار

 را امضا صفحه و کنید مطالعه را اسناد این که می خواهیم شما از ما. کنید یافت والدین اطالعات قسمت در ما سایت وب در را مکمل

 این 2016 اوت 31 از قبل که کنیم می درخواست شما از همچنین ماخواندید و درک کرده اید.  را مطالب اینکه  کنید تأیید و کرده امضا

 پزشکی های فرم همچنین و، پیوست شده است که، اجازه نامه و اضطراریموقعیت  کارت جمله از، داریم نیاز ما که را اضافی اسناد

 .نمایید امضاءرا  

 

مدیر برنامه آموزشیدانا گوودول   

 برنامه های آموزشی پیش دبستانی، دبستان و راهنمایی

 

مدیر برنامه آموزشیجیمز کلی    

 برنامه های آموزشی دبیرستان

 

 

 پاتریک باربیری

 مدیر اجرایی

 

گراندهماریا جیان   

 دستیار اداری
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 دفترچه یا تکمیلی مواد مورد در سوال گونه هر یا شوند فرستاده شما فرم ها برای این از شده کپی های نسخه دارید که نیاز شما اگر

 .بگیرید تماس خود فرزند دوره آموزشی برناظر  برنامه مدیر با بدون درنگ لطفا، دارید آنالین دانش آموزان بطور راهنمای

 

 .هستیم همبستگی ایجاد و، یادگیری، کننده سرگرم جدید تحصیلی سال یک منتظربی صبرانه  ما

 

 

 با احترام،

 

 

 پاتریک باربیری

 مدیر اجرایی

 

 

 

 پیوست:

 

 دانش آموز و والدین امضاء صفحه 

  های دسترسی به دفترچه راهنمای دانش آموزانلینک 

 اجازه نامه 

 قوانین مربوط به اطالع غیبت دانش آموز 

  تقویم مدرسه برای برنامهLABBB  

 فرم های پزشکی 

 فرم مراجعه به دفتر بهداشت 

 فرم اجازه از دفتر بهداشت 

 قوانین استفاده از دارو 

 فرم داروهای بدون نسخه 

  / فرم داروهای با نسخهقوانین استفاده از دارو 

 طرح برخورد با بروز حساسیت 

 طرح برخورد با بروز نفس تنگی 

 طرح برخورد با بروز تشنج 

 فرم پزشکی اورژانس 
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 پیدا کنید:  www.labbb.comمی توانید موارد زیر را در بخش اطالعات برای والدین در وب سایت 

 

 و گروه مدیران مدیر اجرایی 

  قوانین و طرح برخورد با قلدری کردن 

  قوانین برخورد با سرزنش کردن 

 خصوصی حریم حفظ قوانین 

 شماره تماس های پرستار مدرسه 

 قوانین تعلیق 

 نام و شماره های تماس برای استفاده والدین 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.labbb.com/

