
 

 

 بشویم داوطلب چگونھ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سپاسگزاریم کردن شرکت برای شما تصمیم زا
 

 کنید کمک ما ی مدرسھ بھ داوطلبانھ بصورت تا اید گرفتھ تصمیم شما اینکھ از ما
 :                              شما مانند انسانھایی.  ھستیم خرسند

 .                                                                                                             ھستند ما ی مدرسھ ی جامعھ بخش تحکیم -
                                                       .                                                 ھستند وجامعھ مدرسھ بین رابطین -
 .                                                                                                     میشوند اموزان دانش زندگی در تغییر ایجاد باعث -
 .  میگیرند نظر در خود برای پاداشی عنوان بھ را داوطلبانھ کار -

 
 
  کنیم شروع کجا از

                                                                           
 کنید کامل و دریافت را مربوطھ فرمھای تا باشید داشتھ مدرسھ دفتر در مالقاتی اول: قدم
 . پیشینھ ءسو عدم گواھی جملھ از

                                                                                                                                                                       
 شخصآ یا و کنید ارسال پست طریق از یا را آنھا، مدارک کردن کامل از بعد دوم: قدم
                                                                                                                                                   .تحویل دھید مدرسھ مدیریت یا و مدرسھ دفتر بھ

            
 میتوانید خویش تجارب و استعداد با چگونھ شما اینکھ مورد در مدرسھ مدیر با سوم: قدم

                                          .                                                                                                                            کنید صحبت کنید ھمکاری مدرسھ با
 

                                                                        

 



 

 
 

 
 

                                                                   دارند وجود شدن داوطلب برای زیادی ھای راه
  

 باشد داشتھ نقش مدرسھ در میتواند داوطلب یک کھ ھایی راه از اندکی بھ فقط اینجا در
 .                                                                                                                  بگیرید تماس مدرسھ یتمدیر با دیگر ھای راه کردن پیدا برای ولی میکنیم اشاره

                                                                                                                              والدین مشورتی انجمن عضو -
                                                                                                                              وناحیھ مدرسھ ی کمیتھ عضو -
                                                                                                                                       درس کالس مددکاری -
                                                                                                                                           نفر بھ نفر مطالعھ -
    کالبھا و ھا برنامھ بھ دادن سازماندھی -
                                                                                                                                                                                                    آموزان دانش تفریحی علمی درگردشھای ناظرومراقب عنوان بھ -
                                                                                                       بلیت فروش و ومسابقات نمایشات اجرای بھ کمک -
  مدرسھ مختلف ھای آکادمی یا و کالب و تیم گری مربی ویا راھنما -
                                                                                    راھنمای دانش آموزان و ارزیابی کردن نمونھ کارھای آنان -
                                                                                       آموزان دانش دوم زبان عنوان بھ انگلیسی زبان آموزش بھ  کمک -
 
 

  ما ارزشھای
                                                                                    

 با فراگیرھمراه آموزش, محیط آن در کھ میسازیم را آموزشی محیط یکدیگر کمک با ما
 آماده گیری یاد برای و داشتھ یندیاخوش احساس آن در ھمگی و گرفتھ صورت احترام

 .          شوند می
                                                                                                        


