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11/10/2015 
 

Dear Friends, 
Salaam, 
 
 

Alavi Foundation is pleased to inform you 
that the latest version of Persian texts books 
 for the elementary (کتابهای درسی فارسی 1393-94)
levels, grades 1 to 5, are ready for distribution 
to the Persian Schools or any interested 
individual.  The set of text books for each 
grade include “reading skills” and “writing 
skills” (مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری).  A 
minimum of $7 for each book is requested. 
The books will be shipped to you free of cost. 

If you are interested to order the books, 
please fill out the attached form and return it to 
us via email/fax or mail. For the fastest 
communication, email the form to 
Info@alavifoundation.org  with the text: ”RE: 
Farsi Text Books” in the subject bar of your 
email.  If you wish to fax/mail your order:  
Fax# is (646) 619-4272, 
and  
the mailing address is  Alavi Foundation, 650 
Fifth Avenue, Suite #2406, New York, NY 
10019. 

The Foundation processes the requests in 
the order they are received. For more 
information, contact the office of the 
Foundation at  
(212) 944-8333 Ext. 10. 

Best regards, 
 
Alavi Foundation 
 

 

 

 

 دوستان عزیز،
 سالم،

 
 

-آموزشی بدینوسیله اعالم میدارد که جدیدترین چاپ کتابهای  

رده های  ،آموزش و پرورش ایران 1393-94 درسی فارسی

با  اول تا پنجم دبستان شامل مهارتهای خوانداری و نوشتاری،

اهدای  برای توزیع آماده است. کیفیت عالی و قیمت مناسب

محموله های  دالر برای هر کتاب پیشنهاد می شود اما 7حداقل 

.در خواستی به صورت رایگان برای عالقمندان پست می شود  

اشخاص،   یااعم از دست اندر کاران مدارس و ،عالقمندان

و در اولین فرصت  تکمیل کردهمیتوانند فرم تقاضای ضمیمه را

. نمایندارسال ازطریق ایمیل، فاکس و یا پست، به دفتر بنیاد 

به آدرس الکترونیکی بنیاد ارسال فرم تکمیل شده  ،سریعترین راه

.می باشد  

 
Email: Info@alavifoundation.org    
Fax #: (646) 619-4272 
Mail: Alavi Foundation, 650 Fifth Avenue, 
Suite #2406, New York, NY 10019 

 

بنیاد به تقاضاهای دریافتی به ترتیب زمان ارسال آنها رسیدگی 

 می کند. 

ی توانید با دفتر بنیاد علوی برای کسب اطالعات بیشترم  

(212) 944-8333 Ext. 10 

 تماس بگیرید. 

 
 

،با تشکر  
 

 بنیاد علوی
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