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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 لنا یا -رانیکار ا ی خبرگزار]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٨ وریشهر ٢٠]تاریخ:[ 

 

 آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛ ریوز

 حل شد یآموز سمنانمشکل دانش /دیجد ی لیصورت گرفته در آستانه آغاز سال تحص داتیتمه 

 شده بود، حل شده است.  یخوددار  یکه از ثبت نام و ییآموز بهادانش کیآموزش و پرورش گفت که مشکل  ریوز

 نکهیبر ا یمبن یدولت در پاسخ به سوال تینشست هئ انیدر پا ییرزایمی محسن حاج لنا،یا یاسیگزارش خبرنگار س به

که اظهار کنند  یشده است، گفت: کسان یریدر سمنان جلوگ ییبها یرستانیآموز دبدانش کیشده از ثبت نام  دهیشن

 است که اظهار نشود. نیکنند مهم ا لیتحص رانیدر ا توانندی کشور دارند، نم یرسم انیاز اد ریغ یانیاد

  یرا اعالم کنند و به نوع نشانیافراد د نکهیا یمشکل که به آن اشاره شد حل شده است ول نیافزود: االن گفته شد ا یو

 محسوب شود، ممنوع است. غیتبل

است  یاگفت: پروژه مهر، پروژ یلیدر خصوص اقدامات صورت گرفته در آستانه شروع سال تحص ییرزایمیحاج

رابطه   نیکه از چندماه قبل در وزارت آموزش و پرورش آغاز شده و در تمام استان ها، همه واحدها و مناطق در ا

وجود داشت که   یانسان یرویدر حوزه ن یرمقدار کس کیانجام شده است.  یانسان یروین یفعال هستند. سازمانده

تا   زیمشکل ن نیشاءهللا اکه با ادارات کل استان ها صورت گرفته ان  یکه به عمل آمده و توافق یداتیخوشبختانه با تمه 

 مهر حل خواهد شد.  یابتدا

از   ونیلیده ماست که چهار  نیقرار دهم ا دیدر خصوص اول مهر مورد تاک خواهمیکه من م  یاادامه داد: نکته یو

مساله کمک  نیخانه و مدرسه بود و ا قیمن تلف یهااز برنامه یک یو  روندیمهر به مدرسه م یدانش آموزان از ابتدا

 . کندیها مبچه تی به ترب یموثر

به مدارس فرزندان خود سر بزنند و از مدارس  ماندهیفرصت باق نیدر ا نیهمه والد کنمی افزود: من استدعا م یو

باشد.   یشاداب، با نشاط و راحت یفضا دیمدرسه با یاما فضا ستین یمال تیکنند. منظور من لزوما حما تیحما

 .میرا برگزار کن یاشکوهمهر ب میبتوان ران یها و مردم ابا کمک همه خانواده میدواریام

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورسند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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