1397 / 10 / 02

ص2302/9714637/52/

با سمه تعالی

از :مديريت آموزش و پرورش ناحيه  ٢شيراز

به :تمام مدارس
موضوع :المپياد رويش ( اعالم زمان برگزاري بازي هاي فكري مرحله ناحيه)
باسالم و احترام  ،بدين وسيله پيرو بخشنامه شماره ص 2302/9712915/52/مورخ  97 / 8 / 23با
موضوع مسابقات المپياد دانش آم وزي رويش  ،برنامه مسابقات مذكور (بازي هاي فكري دانش آموزي )
مرحله ناحيه حضورتان اعالم مي گردد .شايسته است مديران محترم با توجه به اهميت موضوع  ،نكات و
برنامه ذيل نسبت به اطالع رساني دقيق به دانش آموزان (دانش آموزاني كه قبال براي شركت در مسابقات
ثبت نام نموده اند) اقدام نمايند .الزم به ذكر است از نفرات برتر اين مسابقات تقدير بعمل آمده و اين
عزيزان به مرحله ي استاني راه مي يابند.
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