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 چو بوی خوش آشنایی !سالمی
 رب آن رمدم دیده روشنایی

 هست، زندگی باید رکد هاتا شقایق
ر ، بازگشایی مددار  و ادای  19آموزان عزیز؛ جریان کووید والدین محترم، همکاران گرانقدر و دانش

ای نیست مگر آنکد  بدا ایتیدا  و آرامدش هرچد       چارهرود. راه امور زندگی همچنان با هم پیش می

 .تر زندگی کنیمتمام

 موضوع آموزش در فضای مجازی

از  وع جدیددی باتوج  ب  یضور پانزده میلیون کاربر در این فضا مشکالتی وجود دارد ک  هر روز با ند 

تر مشغول رفد   ب  ارعت هرچ  تمام و مهربان، آن روبرو هستیم. با یمایت یکی از پدران متخصص

 معایب اات ک  از هفت  آینده ب  تدریج شاهد مواهب آن خواهیم بود.

 با تشکر از همراهی شما

 جلسات وبیناری والدین در هفته آینده

 ساعت کالسپایه/ روز و تاریخ

 29/6/99شنب  
 ازظهربعد 5-4 خانم زاهدی 1اول/

  "    "    6-5 خانم زینتی 3اول/

 31/6/99دوشنب  
 "    "    5-4 خانم پهلوان 2اول/

  "    "    6-5 چهارم

 1/7/99شنب  ا 
 "    "    5-4 خانم عسگری 1دوم/

  "    "    6-5 خانم طیاری 2دوم/

 2/7/99چهارشنب  
 "    "    5-4 خانم مرادی 3دوم/

  "    "    6-5 خانم فراقکش 4دوم/

 5/7/99شنب  
 "    "    5-4 1ششم/

  "    "    6-5 2ششم/

 6/7/99یکشنب  
 "    "    5-4 پنجم

  "    "    6-5 خانم مشکانی 2اوم/

 «باشدحضور جدی، فعال و به موقع شما مورد انتظار جدی می»

 99شهریور 
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 یهای مدرسه در رابطه با بهداشت روانبرنامه

 «های اجتماعیپیشگیری از آسیب»

بدا تعیدین   ظهدر   1صبح تا  9ت از ااع 2/7/99چهارشنب  نیا )روانشنا ( روز خانم دکتر هاتف -1

 عمومی ب  صورت آنالین آماده پااخگویی ب  اؤاالت شما هستند.وقت قبلی از طریق روابط
های اجتماعی و ...( اولین موضوع مورد بحث: آمدوز   دار )پیشگیری از آایبخانم دکتر الیق  -2

 بد  صدورت آنالیدن   ایشدان  اولین جلس  باشد ک  های آن میزی، اصول و تکنیکادر فضای مج

تدرم  مدادران مح آمدوزان و  شداند طرح کلیات موضوع با شرکت  شود. در این جلس  بابرگزار می

 )روز و ااعت متعاقباً اعالم خواهد شد( دوره اول یضور دارند.
 :آموز(همراه دانش مادر) دومدوره  جلس  دوم 
   مادران محترم دوره اول بدون دانش آموز اوم:جلس 
 :مادران محترم دوره دوم بدون دانش آموز جلس  چهارم 
 :آموزمادران محترم دوره اول و دوم بدون دانش جلس  پنجم 
ترین اصل برای زندگی، یفظ آرامش و داشتن یدالی خدو    در شرایط کنونی، ااااینظر ب  اینک  

بی پااخ مناا زندمانفر ا بیاموزیم در غیر این صورت تعلیم و تربیتهای آن راات. لذا باید تکنیک

ها در صورتی برای فرزندان کارآمدد  بدیهی اات، کسب اطالعات الزم و انجام تکنیکنخواهد داشت. 

آن را  خواهد بود ک  اعضای خانواده باالخص مادر و پرادنل مدراد ، بداالخص اموزگداران مشدترکاً     

ترها آموخت  و آن را تقلیدد  آموزان در این دوره انی از رفتار بزرگیرا دانشز آموخت  و انجام دهند.

ر آموزان در ابتدایی دب  این یقیقت توج  داشت  باشیم ک  کارنام  پیشرفت تحصیلی دانشکنند.می

بی ان ترم اول والدین برگد  خودارزیدا  لذا در پایباشد. می های خان  و مدرا یقیقت کارنام  مراقبت

 ر اات:در گرو انجام موارد زی فرزند شما درای و رفتاری را تکمیل خواهند نمود. پیشرفتزیر 

 .ای  تحصیلی: .................پ                                      ..    ............آموز: ......دانش خانوادگینام و نام

 های موردنظرآیتم شماره
 ویژه خودارزیابی والدین

 هنوزن  متواط خوب

1 
چگونگی نظارت بر شرکت فعال و دقیق فرزندان در 

 ی در هاکال 
   

    چگونگی نظارت بر انجام تکالیف و مطالع  در خان   2

    شرکت منظم در جلسات مدرا  3

    شرکت فعال در جلسات بهداشت روانی و عمل ب  مفاد آن 4

    مدرا  و عمل ب  آنمطالع  دقیق مطالب اراالی از طرف  5
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 شوندا کیفیت زیر برگزار میبهای حضوری مدرسه تقوا کالس

 ،جدی مبایث درای اشکالو رف  تمرین تدریس 
 های یک نفرهااتفاده از میز و نیمکت 
 های بهداشتیرعایت دقیق پروتکل 
  در ییا  مدرا  هاتشکیل کال 
 تراکم کال  پنج تا شش نفر 
   دقیق  90مدت یضور در مدرا 
 ااعت تفریح با یرکات آهنگین روی صندلی 
 هاگرفتن عکس یادگاری و بادکنک 

بندی در کاندال  های انجام شده فرزند خود را ب  مدرا  بیاورید )گروهبندیااتدعا دارد مطابق گروه

 والدین( و لطفا در صورت عدم شدرکت فرزندد خدود، مراتدب را روزهدای چهارشدنب  هدر هفتد  بد          

 اطالع دهید.عمومی روابط

 

 از والدین محترماستمداد 

تادن اند از فراکرونا شده یصورتی ک  اعضای خانواده یا اطرافیان نزدیک شما دچار بیماردر 

 ید.یهای یضوری جداً خودداری فرماکال  درفرزند خود 

 تشکربا 

 

 سالم بمانیمباشیم تا مراقب 

ر توجد   خواهشمند اادت بد  مدوارد زید     19والدین مهربان در رابط  با پیشگیری  از بیماری کووید 

 داشت  باشید:

بدرد و یدک شیشد     آموزان ب  هنگام یضور در مدرا ، لیوان کاغذی، کلینکس، ماژیدک وایدت  دانش

 کوچک آب همراه داشت  باشید.

 ویژه همکاران -نویسیدرستکارگاه 

 «استاد لرستانی»

های نشستن و قلدم بد  دادت گدرفتن توادط      نویسی، تکنیکهمکاران عزیز، دوره مربو  ب  درات

رگدزار  ببعددازظهر   5:30تدا   4ااتاد لراتانی ب  صورت آنالین روزهای یکشنب  هر هفتد  از اداعت   

 شود.می

 باشد.  درو  ضروری مییضور کلی  مدراین ب  علّت پیگیری دقیق در هم
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 ویژه انتخابات انجمن اولیا و مربیان

 

 :دریغ اعضای انجمن سال گذشتهبا عرض سپاس از زمحات یب
 شیداقایان: رفعیت، کشاورز و حسینآ -آبادی و سالیم پور، کبریی، صالحی، یلعها: محیدیخامن

 

ص و یمایت یک انجمن متخصد عزیزان بزرگوار، در شرایط کنونی اداره مدرا  بدون کمک فکری و 

 فعال تقریباً غیرممکن اات.

 شود.های مدرا  میک  موجب ارتقاء کیفیت برنام  !خدمت در انجمن یک تال  ملکوتی اات

ز آیندده ا  لذا ااتدعا دارد در صورت تمایل ب  عضویت فرم زیر را تکمیل و یدداکرر تدا پایدان هفتد     

 برایمان اراال نمایید. (schooltaghva@yahoo.com)طریق ایمیل 

 :خانوادگینام و نام

 :آخرین مدرک تحصیلی

 :پای  تحصیلی فرزند

مکدی  اعی و ... عمالً چد  ک اداری و اجتم امورانجام  کمک در های مدرا  وبرای ارتقاء کیفیت برنام 

 آید؟از داتتان بر می

ایدد  بدر انجمن امسال گذشت  در صورت تمایل برای عضویت ذکر اات ک  اعضای انجمن اال قابل 

   د و انتخاب شوند.دوباره کاندی

 پاینده باشید

 شماره تلفن مؤسس

در غیدر   ااعت یل شدود  24عزیزان بزرگوار! هر نوع مشکل شما، باید با مسئول مربوط  یداکرر تا 

 پیامک دهید. 09927755831 صورت ب  شماره همراهاین

 

 استفاده از لباس فرم در مدرسه

رم کامدل ادال گذشدت     یضور در مدرا  از فد  های دوم تا ششم زمانآموزان پای ااتدعا دارد دانش

 ااتفاده کنند.

و بلدوز   خواهشدمندیم از شدلوار   دبسدتان اول و پدیش هدای  آموزان پاید  های جدید و دانشاز ورودی

 ری ااتفاده کنند.منااب و شال یا روا
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 با مسئولین مدرسه بیشتر آشنا شویم

 چه کسانی؟ چه کارهایی؟

 

 مؤاس نژادخانم ناهید ناصری 1

 مدیر خانم فرناز فرنیا 2

 آموز مدیر  خانم عذرا علی 3

 معاونت انضباطی خانم گلناز قاامی 4

 مدیر آموز  در فضای مجازی و امور مالی خانم شهرزاد میرییدری 5

 ارپراتی امور فناوری مدرا  خانم مژده پهلوان 6

 های چهارم، پنجم و ششمپشتیبانی تحصیلی پای  خانم اکرم شعبانی 7

 مجازیهای دوم، چهارم، پنجم و ششم در فضایپشتیبان فنی پای  خانم ااناز ییدری 8

 خانم اارا کاری 9
اداره های پیش، اول و اوم در فضای مجازی و پشتیبان فنی پای 

 ماگراامور مربو  ب  اایت، کانال والدین، کانال همکاران اینست

 عمومیروابط خانم نسترن مرانکی 10
 


