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AUBURN                 THE SCHOOL WHICH PROVIDES 
NORTH                       ‘THE BEST OF ALL WORLDS FOR 21ST CENTURY LEARNERS’ 
PUBLIC                         100 Adderley Street, AUBURN NSW 2144     Phone: 9748 1036 
SCHOOL                      auburnnth-p.school@det.nsw.edu.au 
   

DARI TRANSLATION 

                    

2017نومَبر  21  

 والدین محترم،

در پی میتینگ های انجمن اولیاء و مربیان مدرسه در ماه جوالی که توصیه هایی در مورد 

برخی از لباس ها و کاالهای یونیفرم مکتب به اعضای عالیرتبه مکتب ارائه دادند، تغییر 

 موارد زیر به تصویب مکتب رسیده است.

جنواری سال آینده بسته خواهد  2دسامبر تا  15لطفاً به یاد داشته باشید که مغازه یونیفرم از 

در دسترس شما  2018نویه ژا 10بود. دکان یونیفرم بیشتر البسه و یونیفرم های نو را از 

 برای فروش خواهد گذاشت.

 آقای مارک هریس

 مدیر مکتب 
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 آرم جدید مکتب

قیمت یونیفرم و آیتم عکس تغییرات یجهنت   

 

 آرم مکتب آبرن نورث

 

 

  آرم نو با زمینه آبی تیره  و
 سرخ با نوشتار سفید
 

  خواهد در همه آیتم و کاال ها
 بود.

 

 

 اجناس با تخفیف قیمت

تغییرات یجهنت آیتم وقیمت یونیفرم  عکس  
 

اجناس ورزشی )آبی 
 سلطنتی( 

دالر  22شلوارک بچه ها 

( دالر 11االن  ) 

پتلون )شلوار( دراز پسرانه 

دالر  28 دالر( 14)االن     

شلوار ورزشی پسرانه/ 

 14)االن دالر  28دخترانه 

 دالر(

) دالر  22دامن دخترانه 

دالر( 11االن   

  این البسه از لیست یونیفرم
 مکتب حذف خواهند شد
 

  اینها را میتوانید در سال

بپوشید 2018  
 

  مغازه یونیفرم فروشی این

در صد  50البسه را با 

تخفیف تا اتمام آنها خواهد 
 فروخت.
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شلوار ورزشی آبی تیره 

دالر  28پسرانه/ دخترانه   

 

 

 برای  را میتوانید اینها
در سال  ورزشهای زمستانی

بپوشید 2018  

 

از لیست  2019در سال  این البسه

.یونیفرم مکتب حذف خواهند شد   

 

 

 

 

 تغییرات یونیفرم ورزشی / اسپورت شاگردان

تغییرات یجهنت آیتم وقیمت یونیفرم  عکس  
  

سرخ اسپرت  پولو پیراهن
 آستین بلند پسرانه و دخترانه

  دالر 25

  آیتم )کاالی( نو 
 

 یونیفرم ورزشی زمستانی 
 

  آماده برای فروش از سال

2018 
 

پسران و  شورت ورزشی
) ماکروفایبر( با دختران 

نوار سرخ و حروف اول 
 مکتب

دالر  25  

 آیتم )کاالی( نو 

 

برای فروش از  آماده

2018جنواری  

 )اختیاری( 

  تهیه ی این  2019از سال

کاال برای شاگردان اجباری 
 خواهد بود. 
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 پتلون )شلوار( ورزشی
) پسران و دختران 

ماکروفایبر( با نوار سرخ و 
 حروف اول مکتب

دالر 35  

 آیتم )کاالی( نو 
 

برای فروش از  آماده

2018جنواری  

 )اختیاری( 

  تهیه ی این  2019از سال

کاال برای شاگردان اجباری 
 خواهد بود.

 

جاکت ورزشی پسران و 
دختران ) ماکروفایبر( با 
 نوار سرخ و آرم مکتب

دالر 40  

 

  آیتم )کاالی( نو 
برای فروش از  آماده

2018جنواری  

 )اختیاری(

  تهیه ی این  2019از سال

کاال برای شاگردان اجباری 
 خواهد بود.

نوی زمستانی ) جاکت و دالر کوپون تخفیف برای کاالی ورزشی )مایکروفایبر(  20

 پتلون/ شلوار(

دالری برای هر شاگرد صادر  20مکتب ما واچرهای یکبار مصرف  2018در سال 

خواهد کرد که به شاگردان در خریدن یونیفرم ورزشی زمستانی کمک کند. ) قیمت معمولی 

دالر میباشد.( 75این یونیفرم، شلوار و جاکت، در فروشگاهها   

. فقط به مدت یک هفته اعتبار خواهد داشتبرای شاگردان فعلی مکتب، این واچر )کوُپن( 

برای راحتی والدین در استفاده از این کوپن ها ، مغازه یونیفرم این جاکت و شلوارها را در 

دالری( اعتبار دارند به فروش خواهد  20خود مکتب تا زمانی که واچرها )کوُپنهای 

 رساند.

شتر در این مورد و اینکه چه روزی مغازه ی یونیفرم درمکتب ما خواهد بود و معلومات بی

به  2018چه وقت این جاکتها و پتلونها برای فروش آماده خواهد بود در اواسط ترم اول 

 اطالع شما خواهد رسید.

که در مکتب ما ثبت نام میکند برای دریافت این کوُپن ها واجد شرایط شاگرد جدیدی هر 

  بود.خواهد 
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 تغییرات در یونیفرم بچه ها )پسران( 

تغییرات یجهنت آیتم وقیمت یونیفرم  عکس  

 

پیراهن پسرانه آبی آسمانی یقه 
 دار و آستین کوتاه با آرم مکتب

دالر25  

  یونیفرم جدید تابستانی برای

 پسران
 

  آماده فروش از دسامبر

2017 
 

  مسئولین عالیرتبه مکتب
کلگی پسرها را تشویق 
میکنند که از این پیراهن 
 های یقه دار استفاده کنند.

 

 

پیراهن پسرانه آبی آسمانی یقه 
با آرم مکتب بلنددار و آستین   

دالر26   

  یونیفرم جدید زمستانی برای

 پسران
 

  2018آماده فروش در سال  
 

  مسئولین عالیرتبه مکتب
کلگی پسرها را تشویق 
میکنند که از این پیراهن 

استفاده کنند.های یقه دار   

 

تی شرت پولو پسرانه آبی 
با آرم  کوتاهآسمانی و آستین 

 مکتب

دالر24        

  آرم نوی مکتب 
 

  مغازه یونیفرم تعداد کمی از
این تی شرتها را در انبار 
 خود خواهد داشت.
 

  مغازه  2019از سال

یونیفرم این تی شرتها را در 
انبار نخواهد داشت و اگر 
والدینی که میخواهند اینها را 



6 
 

بخرند باید در مغازه یونیفرم 
 سفارش های خود را بدهند.

 

تی شرت پولو پسرانه آبی 
با آرم  بلندآسمانی و آستین 

 مکتب

دالر 25   

  یونیفرم جدید زمستانی

 2018پسران که از سال 

 آماده فروش خواهد بود.
 

  مغازه یونیفرم تعداد کمی از
این تی شرتها را در انبار 
 خود خواهد داشت.
 

  مغازه  2019از سال

یونیفرم این تی شرتها را در 
انبار نخواهد داشت و اگر 
والدینی که میخواهند اینها را 
بخرند باید در مغازه یونیفرم 

ی خود را بدهند.سفارش ها

  
 

 

پتلون )شلوار( خاکستری 
 زمستانی پسران

دالر 28  

 

 

  پسرها فقط 2018از سال ،

و باید این پتلونهای 
خاکستری را بعنوان یونیفرم 
 زمستانی خود بپوشند.

  این یونیفرم ها فقط برای
روزهای ورزشی / اسپرت 
 خواهند بود.
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)پسران و دختران(جامپرهای شاگردان /  اکتجتغییرات در   

تغییرات یجهنت آیتم وقیمت یونیفرم  عکس  

 

 

جاکت / جامپرهای پسران 
  و دختران
Cost: $50 

 

  ،به جای دگمه های فشاری
 زیپ خواهد بود.

 

 

جامپرهای پسران و 
 دختران

دالر 30   

 

 

  آرم نوی مکتب 

 

 

 تغییرات یونیفرم های دختران

تغییرات یجهنت آیتم وقیمت یونیفرم  عکس  

 

پیراهن دخترانه آستین 
 کوتاه

دالر 42  

 

بلندپیراهن دخترانه آستین   

دالر 52  

 

 

  جنس پارچه این پیراهن
مقداری ضخیم تر خواهد 
بود ولی هیچ هزینه اضافی 
 برای والدین نخواهد داشت.

  پیراهن جدید دخترانه آستین
 بلند
انتخابی برای والدین خواهد 

بلند را بود که یونیفرم آستین 
 ترجیح میدهند.
 

 

  فقط سایز های محدودی بین

 برای فروش 14تا  10

 ارائه خواهد شد.
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 کاله پسران و دختران

تغییرات یجهنت آیتم وقیمت یونیفرم  عکس  
  

کاله استایل لژیونی برای 
 پسرها و دخترها

(2017دالر )برای سال  9  

(2018دالر از سال  10  
 

 

  آرم نوی مکتب 
 

  حاضر این کاله ها در حال
را فقط از دفتر مکتب 
 میتوانید خریداری کنید.
 

  این کاله ها  2018از سال

در مغازه یونیفرم به فروش 
 خواهند رفت.
 

 

 

 

 

کاله لبه دار با بند گردن 
 برای پسرها و دخترها

(2017دالر )برای سال  9  

(2018دالر از سال  12)   

 

  آرم نوی مکتب 
 

ها  در حال حاضر این کاله
را فقط از دفتر مکتب 
 میتوانید خریداری کنید.

این کاله ها  2018از سال 

در مغازه یونیفرم به فروش 
 خواهند رفت.

 


