
 

 
 

 

 6102 – 6102 یپول برا یبرنامه جمع آور
 

 
 

 Thornhill متوسطه مدرسه زیعز یایاول و نیوالد
ه  درجات در وپرورش آموزش و یعلم شرفتیپ یبرا اعتبار سس ت یبرا ما تیمدرسه،الو مشاور عنوان ب
 دانش یبرا را نیبهتر ما همه. باشد یم آموزان دانش یبرا کارکنان تعهد و ایاول مشارکت قیطر زا،یعال

 جمع به تعهد نیهمچن و یآموزش تجارب بردن وباال گسترش در یسع مدرسه مشاوران و میخواه یم آموزانمان
 در یآموزش یها برنامه بردن باال و یمال یها کمک یآور جمع سال نیا در ما هدف. دارند یمال یها کمک یآور

دین آموزان دانش به کمک خصوص به مدرسه ن  .باشد یم ازم
لب دین مدرسه یها فرصت تمام از کامل استفاده به قادر آموزان دانش نیا اغ ن ت  لیتکم و یزسا یغن ما هدف. س

هیهز  نیوالد یمال یها کمک  به ما. باشد یم امکانات نیا به آموزان دانش مطمئن یدسترس به مربوط یها ن
 داشته یریچشمگ کاهش نیوالد یمال یها کمک گذشته سال چند یط در. میکن یم حساب آموزان دانش محترم
هییجا تا است هی کاهش$ 0888 به$ 0888 از گذشته سال پنج در یمال یها کمک ک ت     .است اف
ا  آن ز باالترا و$ 52 از یمال کمک هر یبرا. کنند کمک ما به خود توان حد در که میخواه یم خانواده هر از م

تیدر مدرسه طرف از دیرس کی کننده کمک   .کرد خواهد اف
ا اپیپ  م تیدر یبرا که میخواه یم شما از ما. میهست سپاسگزار شما یمال یها کمک از شیش  اطالعات اف
تریب     .دیرسان هم به حضور مدرسه جلسات در تان، یمال یها کمک ۀنیهز مورد در ش

ا  یمال کمک مدرسه به  https://yrdsb.schoolcashonline.com  نکیل نیا قیطر از دیتوان یم شم
تیدر را تان کمک یبرا 5802 سال یمال دیرس که دیخواه یم شما اگر. دیکن  00 از قبل دیبا دیکن اف

   .دیده انجام را تان کمک 5802 دسامبر
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Please make cheques payable to:  “YRDSB – Thornhill Secondary School” 
 
Name:_____________________________________________________________________________ 
 
Address:____________________________________________________________________________ 
 
Amount of Donation Enclosed:  $ 150: ______  $ 100: ______ $ 50: ______ $ 25: ______ Other: _______ 
 
A tax receipt will be issued for donations of $25.00 or more and will be mailed to the address above (DO 
NOT SEND CASH IN THE MAIL). Please send your envelope to the school with your child or mail envelope 
to: 

Thornhill Secondary School, 167 Dudley Avenue, Thornhill, Ontario, L3T 2E5 

ا: هدف ر الیجید یها تلفن یآور فن به یدسترس بهبود ادامه یب اید یها وکمک ت ر رب  آموزان دانش یگ
نین  دازم
 


