
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 کنند یمراجعه م وپورتیکه در مدارس ن یدانش آموزان هی/ مراقبان کل نیبه والد

 کنند افتیدر گانیرا ییغذا یکه حق دارند در مدرسه وعده ها
 

 ۳۲۳۲ لیآور ۳۲
 زیعز نیسرپرست/ والد

 

 ۷۲۷۲ لیآور ۷۲مدارس از  گانیرا یغذا هیته
 

آن ،  یخواهد کرد و به جا رییمدرسه تغ گانیرا ییوعده غذا هی، ته ۳۲۳۲ لیآور ۳۲از روز دوشنبه 
کارت کوپن سوپر مارکت در هر دو هفته به ارزش  کیاکنون  طیدانش آموزان واجد شرا یخانواده ها

دهد تا  یم بیشورا ترت. ستیالزم ن یدرخواست ندیفرآ چیه .کنند یم افتیهر کودک در یپوند برا ۲۳
،  Asdaشعب  هیدر کل دیکوپن قابل بازخر .باشد ، کوپن صادر کند طیکه واجد شرا یهر کودک یبرا

Sainsbury  وTesco یکوپن ها نیاز ا نیاول. شود یشما ارسال م یبرا لیمیا قیاست و از طر 
 شود. یصادر م ندهیدر اواسط هفته آ با  یتقر یدو هفته ا

 
 لیمیآدرس ا نیکنند و ا یخود را جمع م طیاز دانش آموزان واجد شرا یستیدر حال حاضر مدارس ل

شود و  ی، کوپن شما به مدرسه کودک شما ارسال م دیندار لیمیآدرس ا شما اگر .کند یم دییشما را تأ
 .دیکن هیآن را ته یجمع آور بیترت دیتوان یاز آنجا م

 
 یکیکه نامه الکترون یهنگام. کند یم یبانیکوپن ها پشت نیا عیو توز دیاز خر iCom به نام یشرکت

 کوپن را ارائه دیو بازخر ینحوه فعال ساز اتیجزئ نی، آنها همچن دیکن یم افتیدر iCom خود را از
 .دهند یم
 

 یایزام یکوپنها برا نی/ مراقبان از ا نیکه در نظر گرفته شده است که والد دیلطفا توجه داشته باش
 یراتوان ب یکوپن ها نم نیاز ا نیمدرسه فرزندان خود استفاده کنند ، بنابرا گانیرا ییغذا یوعده ها

 .الکل استفاده کرد ای اتیسوخت ، دخان دیخر
 

 یاروزه نیشما در ا یشما و خانواده ها یبرا، و  دیمثبت به جلو بردار یکوپنها را گام نیکه ا دوارمیام
 کنم. یآرزو م زیدشوار و چالش برانگ

 

 شماارادتمند 
 
 
 

 سارا مورگان
 ارشد آموزش و پرورش ریمد
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