
 

 

 خیالوالدین محترم ! با آرزوی سالمتی و آرامش

های هفته گذشته و برنامه گردد تا از خبرهای هفتهمعموال روزهای چهارشنبه حضورتان ارسال می رسانهاین 

 آینده مطلع گردید.

 شماره پیامکی موسس :

ساعت حل نشد ، اسم و فامیل  24بزرگوار! درصورتی که هرگونه مشکل یا دغدغه خاطر شما در مدت عزیزان 

 شود.شما تماس گرفته فرمایید تا با پیامک  09927755831خود را به این شماره

 مهر ماه در مدرسه ! نهار 

یک ملیون و پانصدهزار الحساب برآورد هزینه ناهار با برنامه زیر در روزهای باقیمانده از ماه مهر به صورت علی _

 است .  تومان

 زمینیچلو خورشت قیمه سیب 9/7 شنبه 

 ماست  –نی اماکار 10/7 یکشنبه 

 کباب با گوجه فرنگیجوجهچلو  11/7 دوشنبه

 نوشیدنی –ساندویج همبرگر  12/7 شنبهسه

 آب - سبزیچلوخورشت قورمه 16/7 شنبه 

 نوشیدنی –پاستا  17/7 یکشنبه 

  دوغ –چلوکباب کوبیده  18/7 دوشنبه

 سبزی از منزل –نان سنگک  –آبگوشت  19/7 شنبهسه

 نوشیدنی - جوجه سوخاری سیب زمینی 20/7 چهارشنبه

 ماست - خورشت قیمه بادمجانچلو  23/7 شنبه 

 نان - کتلت و سوپ جو 24/7 یکشنبه 

  نوشیدنی –جوجه کباب چلو  25/7 دوشنبه

 نوشیدنی - سوپ –ل مرغ سیتشن 26/7 شنبهسه

 ماست  –لوبیا پلو  27/7 چهارشنبه 

 ماست - چلوخورشت قیمه سیب زمینی 30/7 شنبه



روز  12ساعت تا  را آموزاسم و فامیل دانش، از نهار مدرسه در صورت تمایل به استفاده !استدعا دارد

 دهید، هفته آینده از شما دعوت  (smsپیامک ) 09927755831به شماره  7/7/1401شنبه پنج

 د.رداخت هزینه به مدرسه تشریف بیاوریمی شود جهت پ

 ابل توجه:های قنکته

 –روغن مایع کنجد  – و مرغ از مرکز امیرگوشت  –غذای مدرسه با بهترین مواد ممکن ) برنج ایرانی  _

 باشد.م برای استفاده یک ماهه میناثبت شود.در دبیرستان تهیه می ( و غیر وارداتی غیر منجمد -تازه مواد 
 . شوددریافت هزینه در هفته سوم ماه قبل انجام می

 

، بطری لیوان و قاشق و چنگال ) نوک گرد( آموزاندانش ! استدعا دارد ! به مالحظه عدم بازگشت بیماری

 همراه داشته باشند .  آب و تعدادی ماسک

 باشد.غذا گرمکن  دادن دراستفاده کنند که قابل قرار  آورند از ظروف فلزیکه از منزل غذا میآموزانی دانش

 

 شود.میو برای بقیه فرزندان به تدریج انجام  پیش و اول تحویل شد پایهآموزان لباس فرم دانش 

 

و  بارگذاری شده است  www.taghva.sch.ir در سایت مدرسه تقوا به آدرس  برنامه درسی

 موزگاران توزیع خواهد شد.روز یکشنبه توسط آ

پیش ساعت تعطیل و   15:10مدرسه  صبح و ساعت تعطیل 8دانش آموزان  طبق برنامه ساعت ورود

 ددقیقه می باشد. 14:40دبستان 

http://www.taghva.sch.ir/
http://www.taghva.sch.ir/


 

 برای رهایی از این پدیده خواهشمند است :، موضوع اپیدمی شپش 

در محل چاله پشت  سرآنها را بعد از حمام  پشتنوبت دوش بگیرند و سه  ایرت بفرمایید فرزندان هفتهنظا

به دکتر پوست  –چسبیده به مو  سر در صورت مشاهده دانه های سفیدی شبیه شورهنگاه کنید .  گردن

 .گردداین مراقبت شما موجب عدم سرایت به دیگران میو مدرسه را در جریان بگذارید .  مراجعه 

 

 مناسبت ها: 

 مهر با حضور آقای جشنی. 11برنامه بازگشایی روز دوشنبه  -
به مناسبت روز ملی کودک دانش آموزان برنامه مفرحی در باشگاه انقالب خواهند داشت که  -

  روز و ساعت آن متعاقبا اعالم خواهد شد .

 المتی تاجی است بر سر افراد سالمس

 دانندکه فقط بیماران قدر آن را می

فود ، تهایی مانند سوسیس و کالباس ، فسآموزان از خوراکیاستدعا دارد به منظور حفط سالمتی دانش

 کنسرو ،آب میوه غیر طبیعی استفاده نفرمایید . 

 پیشگیری بهتر از درمان است . 

 

 

 :انتخابات انجمن

در محل مدرسه ساعت چهار بعد از ظهر  13/7/1401شنبه جلسه انتخابات انجمن اولیا مربیان روز سه

 شود . برگزار می



باشند تقاضا داریم رزومه تحصیلی و کاری خود را حداکثر از والدینی که مایل به عضویت در این انجمن می 

 .  رمایندایمیل ف schooltaghav@yahoo.comبه آدرس  11/7تا یکشنبه 

شود و وظایف اعضا فراهم کردن موجبات جهت اطالع ! جلسات انجمن هرماه یکبار در مدرسه تشکیل می

 ارتقاء کیفی امور است . 

 

 

 ن انگلیسی:عیه ویژه دپارتمان زبااطال

هفته آینده تعیین سطح خواهند شد، در موزان جدیدالورود ان مقطع پیش دبستان، اول و دانش آدانش آموز

 ه تعیین سطح مجدد دارد به روابط روابط عمومی اعالم بفرمایید.صورتی  که فرزند شما احتیاج ب

 

 

 

 

 پاینده و سالمت باشید 

 

 

 


