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 همكالسي عزيزم سالم 

 …ايام گرم تابستاني ات بخير 

و بوي  سابي رنگمي نويسم كه ماه رمضان به تازگي تمام شده و همكالسي هاي خوبم حدهمين نامه دوستي را وقتي برايت 

 گرفته باشد . مورد قبول خداي مهربان قراراميدوارم عبادت هاي تو دوست پاك و عزيزم  گرفته اند.       آسماني

ر دست دقلم   دلتنگ ديدن چهره ي معصوم و عفيف توت نوشتم زمان زيادي مي گذرد و من دوباره از نامه ي قبلي كه براي

كه از همكالسي هاي با وفايم به دستم مي رسد صورت و قامت با هرنامه اي م و كلي حرف دارم كه برايت  بنويسم . ه اگرفت

 شاهد بزرگ شدن تعداد زيادي از شما هستم .  ، نمي داني چه لذتي دارد كه هر چند از دور.   تصور مي كنمتو را در ذهنم 

سال اخير تازه  همين يكي دو رالبته خيلي از دوستان همكالسي د . همكالسي در ريحانه نمانده استسالگي  5چيزي به تولد 

چه خاطره هاي شيرين و  چه يادگاري اين دوستي  خوب مي دانند ساله ريحانه 5اما همكالسي هاي  .به اين جمع پيوسته اند 

 است . گذاشتههاي دلنشيني در صفحه ي زندگي ما به جا 

 و فرستاده اي را در آن نگه داشتهكه تك تك نامه هايي كه برايم  دهمكالسي براي هريك از دوستانش يك پوشه باز كر

اما يك رسم و قانون  . و يك دل سير تماشا مي كنم  كردهوقت دلتنگ مي شوم باز  دارم را هرن پوشه خالصه هر چه در آ

ه را به آن اين بود كه پوش (بعضي از قوانين همكالسي را فراموش مي كنندكه گاهاً )كه بين همكالسي و برخي از دوستانش 

نامه هاي همكالسي ، كتاب ها ، هدايا دن با ديارزشمند باشد ها اس مي كنم اگر اين دوستي براي آناحس . ها برمي گرداند 

وقع م قوانين دوستي شان نزديك كنند و البته آنخود را به و خالصه يادگاري هاي او دلتنگش مي شوند و سعي مي كنند 

اين را در ابتداي نامه نوشتم تا اگر روزي خداي  ند .كن با همكالسي ارسال امه دوستي پرونده را براي اد مي توانند دوباره

 را زير پا گذاشته اي .نكرده پوشه ي همكالسي به دستت رسيد بداني يكي از اين قوانين 

ن را آا حتم برايت همراه نامه فرستادم .را تمام اين قوانين در پيمان نامه ي دوستي آمده و من براي يادآوري اين پيمان نامه 

ي مهم ترين قوانين همكالس ن را نگه دار و كپي اش را با جواب نامه براي همكالسي ارسال كن .آاصل بزن،  ، تاريخامضا كن

 كه وقتي خوب درس مي خوانند و كارنامهدوستان با سابقه و قديمي مي دانند  خوان بودن است .انضباط و درس ،ايت اخالق رع

در حد امكان در تحصيل  او نيز همكالسي مي شوند و شادي و اميدواريچقدر باعث ي درخشان خود را برايم ارسال مي كنند 

را در ايام تحصيل فراهم كند  . هداياي همكالسي شامل هرچيزي مي شود كه آرامش تو ي اش كرده استو زندگي همراه



تحرير و از همه مهم و الخريد لوازم  ، كمك به شهريه ي برخي كالس ها و مدارس،موزشي آمثل عيدي ، كتاب هاي كمك 

  . است درد دل ها و حرف هاي تو در نامه و تلفنيك دنيا اعتماد و يك گوش شنوا براي شنيدن تر 

اطفي عرعايت قوانين دوستي است و همان طور كه مي داني همكالسي فقط يك تعهد البته تمام اين ها فقط و فقط به شرط 

السي همكش ايجاد كرده است ) اين را به دوستاني گفتم كه انتظار دارند تو در خودخودش در كمك كردن به و اخالقي براي 

 ن ها هديه بدهد و خودشان هيچ تالشي براي ارتباط و موفقيت نمي كنند .(آفقط به 

هرچند همكالسي از تو دور است اما سعي مي كند . فراهم كنيم امسال تصميم گرفته ايم شرايط خوبي براي بچه هاي فعال 

 .حواسش به تو باشد همه جوره

 :  با تو صحبت كنم درباره اش در اين نامهنكته هاي مهمي كه مي خواهم  اما خبر و و

  مي خواهم يك د شهر خود را دارندارند و توانايي تهيه ي صنايع دستي  مهارت  هنري ايكه در كاره دوستانياز

رفه و حپر تالشي كه به كالس ها ي تابستاني  از دوستان كنند وارسال  انآن را هرچند كوچك برايم نمونه از

د مثل خياطي ناموزي عالقه دارند مي خواهم به يك كالس كه مهارت شغلي مناسبي به شما آموزش مي دهد برو

واند در پايان مي ت كالسي كهقالي بافي و خالصه هر ،تعميرات لوازم الكتريكي و خانگي  ، مكانيكي، آرايشگري ، 

ه شما باين كالس ها در حد امكان همكالسي بابت هزينه هاي ) ه يك نوجوان توانمند تبديل كندتابستان شما را ب

ضمنا ميتواني نمونه كارهايت را براي فروش در نمايشگاه هاي همكالسي ارسال كني و درآمد ،   كمك مي كند

 . (برايت واريز مي شود آن 

  و  هكرد كه پايان دوره به تو تعلق مي گيرد را كپياز طول حضور خودت در كالس عكس تهيه كن ، مدركي هم

عكس ها و مدارك دوره هاي حرفه آموزي ات را مي تواني به شماره  . همراه عكس براي همكالسي ارسال كن

 .تلگرام كني 55105553350 تلفن 

 همكالسي در پايان تابستان به تو بابت اين پشتكار و تالشت حتما هديه نفيسي خواهد داد . 

 ز ادرمياوري موقع كار  را به وسيله آن و خانواده ات شي از درآمد خودتابستان شغلي داري كه در آن بخ رهم د اگر

 كني آن را به همكالسي اعالم و ارسالخودت يك تصوير زيبا بيانداز و با نام شغل و مقدار حقوقي كه دريافت مي 

 كن .

هم مهارت ديگري رزو دارد تو به غير از درس خواندن آو  همكالسي از ديدن چهره ي پرتالش تو لذت مي برد

 دگيت را تامين كني . داشته باشي كه اگر خيلي ضروري شد بتواني با آن بخشي از درآمد زن

ك ، مي خواهيم ياگر شماره تلفن تو مجهز به تلگرام است حتما ً آن را به همكالسي )شماره ي باال ( تلگرام كن  : نكته

 هديه ي امسال همكالسيباشي خوشحال مي شويم تو هم در آن  .م داده ايمكالسي ها در تلگرام تشكيل گروه دوستانه از ه

 ت مجهز به اينترنت مي باشد .ريك گوشي لمسي همراه سيم كابه دانش آموزان ممتاز 



.ميتواني با مشورت با قاصدك به باال به قيد قرعه هديه تعلق مي گيرد  55/35كارنامه ات را زودتر برايم بفرست به معدل هاي 

ا هدف ما از اين هديه ارتباط بيشتر ب كه بيشتر به آن احتياج داري ، هاي همكالسي هديه ات را عوض كني و چيزي بگيري

 توست .

د . تلگرام استفاده كننمناسب كه از عكس هاي پروفايل تذكر : بچه هايي كه شماره تلگرام خود را مي دهند اطالع داشته باشند

 باشد . شامل دو گروه دختر خانم ها و اقا پسرها مي

ا چون اگر ارتباط تو ب. اگر در ارسال نامه و ارتباط با همكالسي مشكل داري حتما تلفني آن را به من اطالع بده  : نكته

 غيرفعال حساب شوي و پوشه ات را به تو برگردانيم . مكالسي كمرنگ باشد ممكن استه

 كنيم  ادامه دوستي مان را اعالم مييك بار ديگر شرايط 
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 همكالسي همراه اولين نامه  صه ي كتاب را در اولين فرصت و خال  كتابي كه همراه نامه است را خوب بخوان

يك كتاب فرستاده ، همراه نامه ها كتاب ها و هداياي همكالسي هر فصل برايت همكالسي  . برايمان ارسال كن
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 و براي مشاوره وقت بگيري .
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 ثبت نام و ديگر موارد همراهي تان كنيم . 

 مرور كلي مطالب اين نامه :

 .رت آموزي و يا در محل كار خودت اكالس هاي مه حضور در حيندر ارسال عكس  .3

 همكالسي جهت فروش . برايكارهاي هنري و صنايع دستي ارسال نمونه  .2



 .ارسال شماره مجهز به تلگرام  .1

 . ارسال عكس در كنار آرشيو هداياي همكالسي .4

 .داري خود 3درجه  ني كه خداي ناكرده در خانوادهامعرفي بيمار .5

 خرداد ماه .ارسال كارنامه  .0

 .55اعالم نتايج كنكور  .7

 

 منتظر جواب نامه ات هستم

 دوستدار تو همكالسي 

 5234705352 -55105553350شماره همكالسي : 

 https://telegram.me/joinchat/Dc0Fvj62K8joZI6E7P0-mw :آدرس لينك گروه تلگرام 

 34115-444 تهران  صندوق پستي :


