
  

  

  

  

  

 .مزيد امتنان استداشتن حجاب اسالمي و داشتن ظاهري مناسب جهت اولياي محترم  .1

و همچنين دريافت كارنامه  چگونگي پيشرفت تحصيلي ، مسايل انضباطي والدين محترم حداقل هر ماه يكبار جهت اطالع از  .2

 .به دبيرستان مراجعه نماينددانش آموز  ماهانه 

مدرسه جنبه رسمي دارد، در اين صـورت حضـور اوليـاء در     فقط با نامه كتبي محترم از طرف دبيراناولياي هرگونه دعوت از  .3

 .زمان تعيين شده الزامي است

 .مقدور نمي باشد دبيرستانبرقراري ارتباط تلفني اولياء با دبيران  .4

ـ انان و نيز مالقات با دبيران مربوطـه مـي تو  تجهت آگاهي از وضعيت درسي و انضباطي فرزندان .5 بـا  ( د از زنـگ هـاي تفـريح   ي

 .دينمايزمان هاي غير زنگ تفريح استفاده د و براي مالقات با كادر اداري از ياستفاده كن )هماهنگي قبلي

 .با فرزندشان ملزم به هماهنگي با دفتر دبيرستان مي باشندضروري اولياي محترم جهت مالقات و تماس  .6

و در روز بعد بـه   آگاه نمائيدبه صورت تلفني صبح همان روز  9تا ساعت  دبيرستان را  ، اولياء، دانش آموز  غيبت در صورت .7

  .همراه گواهي معتبر و دانش آموز در دبيرستان حاضر شويد

در صورتي كه وضعيت ظاهري دانش آموز متناسب با قوانين مدرسه نباشد از حضور وي در كـالس درس جلـوگيري خواهـد     .8

 .زمينه همكاري الزم را مبذول فرماييد شد، خواهشمند است در اين

تاخير دانش آموزان در صورت تكرار موجب محروم شدن از كالس ميگردد، لذا ترتيبي اتخاذ فرمائيـد كـه برنامـه ورود بـه      .9

 .مدرسه منظم باشد

ي نمـرات  تحويل دانش آموزان مي گردد، خواهشمنديم نسبت به بررس بعدبا توجه به اينكه برگه هاي آزمونك ها در روز .10

 .آزمونك ها پيگيري الزم را انجام دهيد زيرا نمرات مستمر دانش آموزان از ميانگين نمرات آزمونك ها استخراج خواهد شد

نيـز صـالحيت ايشـان     علمـي  باشد و از نظر .... چنانچه دانش آموز عالقه مند به شركت در كالس هاي المپياد، رباتيك و  .11

دبيرستان مي باشد و با توجه به كار كالس ها كه در ساعاتي خارج از ساعت  اين شود هزينه براي شركت در كالس هاي فوق تائيد

 .، بر عهده اولياء محترم مي باشدشود اينكه اين كالس ها شامل همه دانش آموزان نمي

ضوابط طرح در صورتي كه دانش آموزان رضايت آموزشي دبيرستان را برآورده نكرده و معدل الزم را كسب نكنند مشمول  .12

 .)در مورد طرح معلم يار در مصاحبه توضيح داده شده است( .معلم يار خواهند شد

نيـازي بـه   ، كالس هاي فوق برنامه و طـرح معلـم يـار   در دبيرستان و همچنين اجراي كامل برنامه هاي آموزشي با توجه به  .13

ي آموزشي دبيرستان در صورت مشاهده مطلب فوق برگزاري كالس هاي خصوصي با دبيران احساس نمي گردد و بنا بر مصوبه شورا

 .نمره از انضباط دانش آموز نمره ميان ترم ايشان صفر منظور خواهد شد 5عالوه بر كسر ،
  

  : اولياء عزيز و گرانقدرقابل توجه 

كه دو بال براي پرواز بـه سـوي موفقيـت     تعليم و تربيت را دو ركن اساسي و در كنار هم مي داند كادر آموزشي دبيرستان فاتح

، و براي رسيدن به اين هدف برنامه هاي علمي و متكي به تجربه چنـدين سـاله   كه هيچكدام به تنهايي نمود و موفقيتي ندارد هستند 

زشي و پرورشـي  داريم، حاصل اين تجربيات نشان داده كه همراهي و همكاري قاطعانه اولياء محترم دانش آموزان از برنامه هاي آمو

مدرسه براي اين پرواز موفقيت آميز آنچنان الزم و حياتي است كه بدون آن حركت رو به جلو را به سختي ممكن مي سـازد لـذا از   

     .در پيشبرد اهداف آموزشي و پرورشي دبيرستان همكاري الزم را مبذول فرماينداولياء محترم خواهشمنديم 


