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 چو بوی خوش آشنایی !سالمی
 رب آن رمدم دیده روشنایی

 

 دو قدم مانده هک اپییز هب یغما ربود
 این همه رنگ قشنگ از کف دنیا ربود

!یلدااتن مبارک باد  

گذرد:نگاهتان میهای ضروری دیگر از والدین مهربان! با احترام کلیات برنامه این هفته و هماهنگی  

مطابق برنامه اعالم شده در گروه مراسم یلدا و جشن تولد عزیزان فصل پاییز  03/9روز یکشنبه  -1

 شود.در کالس اجرا می

خوابی آموزان بدون انجام تکلیف تعطیل هستند تا نفسی تازه کرده و بیدانش 1/13روز دوشنبه  -2

 شب یلدا جبران شود.

مراسم شب یلدا را مطابق رسم و رسوم ایران در منزل اجرا و موضوع یلدا را برای  !استدعا دارد -0

کنیم! که جمع شما در این او مرور کنید )مطالب الزم در کانال والدین قرار دارد( و التماس می

 رسان باشید.بیماری یاریکنترل جشن از پنج نفر یشتر نباشد تا به 

از  های زندگید که تمرین مهارتشنن و اول توجه داشته باهای پیش دبستاوالدین محترم پایه -4

شود. این موضوع مهم به توجه دقیق دار آغاز میهفته اول دی به سرپرستی خانم دکتر سلیقه

 شما نیازمند است.

 99 آذر 
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ها به صورت کتبی و شفاهی یک مسابقه علمی با اهداف از هفته اول دی به تدریج در کلیه پایه -5

 گردد:زیر انجام می

 موردنظر  مهربانیهای مربوط به پروژه جهانی دروس ادبیات فارسی، ریاضی، علوم و مهارت

 است.

 برنده، بازنده مطرح نمی باشد. ،هیچگونه اعالم رتبه، نتیجه 

 آموز، کدام مطلب را یاد نگرفته، تا دوباره به او خواهد بداند کدام دانشمدرسه صرفا می

 یاد دهد.

 راقبت کافی، مواظب دقت در انجام این مسابقه باشید تا حقیقت لذا! استدعا دارد، با م

 های باقیعلمی و اجتماعی فرزند شما تعیین گردد و مدرسه با استفاده از فرصت بنیه

 نقایص احتمالی را رفع کند.
 

 مشکالت سامانه منتا در حل بررسی و اصالح است، کمی حوصله بفرمایید. -6

یسی فرزند خویش دقیق باشید، تکالیف هر هفته توسط استاد نودر انجام و ارسال تکالیف درست -7

 شود.لرستانی تصحیح و برگدانده می

فیلم اصالحات نوشتن، طریقه صحیح قلم به دست گرفتن و نشستن به زودی روی مودل قرار  -8

 می گیرد.

خستگی خودتان کمتر و حال فرزندمان  دار عمل بفرمایید تاهای خانم دکتر سلیقهبه توصیه -9

 هتر باشد.ب

 های دیگر موثرتر استها و سرگرمیاین توجه شما از فان

د که مدرسه از نظر سرعت تدریس، جدول پیشنهادی نوالدین محترم پایه اول توجه داشته باش -13

آموزان دانش ،آموزش و پرورش را مدنظر دارد اما به طور عموم در این مقطع از سال تحصیلی

 شود.این حالت تمام و ثبات جانشین آن می شوند که به زودیقدری سردرگم می

 


