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 آرم و آدرس مدرسھ /نام 

  

 
 

 عزیز، آموزعزیز، دانشو سرپرست پدر و مادر 
 

 !خوش آمدید مدرسھبھ 
 مدرسھنام 

 
آموزان و دانششوند کھ ھمھ این قوانین سبب می. بایست حتماً رعایت شوندمیکھ  وجود دارد مھمی مقرراتقوانین و  مدرسھ مادر 

 . ھای آموزشی بیشتر تالش کنندموفقیت برای کسبمعلمان 
 

 .دارد مختلفادیان و  ھا، فرھنگھاملیتاز پسر و دختر  آموزاندانشمدرسھ ما 
تمام  آزادمنش، امن و دوستانھتنھا در یک محیط ! یکدیگر است با محترمانھو  آزادمنشانھ، ما داشتن رفتاری دوستانھبنابراین اولویت 

 . گیرند مطالب را فرا با موفقیت ندآموزان می تواندانش
 

 :ممنوع است ت اکیدصوربھ در مدرسھ ما ھرگونھ مزاحمتی کھ زندگی مسالمت آمیز را بھ خطر بیندازد یا بر ھم بزند،  بنابراین
 

 اسلحھ نوع ھر 
  فحش و الفاظ رکیکمانند (خشونت کالمی( 
  باشد یدیگر ھایتوھیننوع خشونت بر اثر تحریک از جانب حتی اگر این (خشونت فیزیکی(! 
 تبعیض 
 اندیگر یسرقت یا آسیب رساندن بھ اموال شخص 
  قلدری 
  دروغ /اظھارات نادرست 
  الکل مصرف /سیگار کشیدن 

 
ً نقض  .قوانین و مقررات ھستند و پیروی از ایناحترام  متعھد و موظف بھآموزان مدرسھ ما دانش ی را عواقب ھریک از این قوانین متعاقبا

 شوراھایپدر و مادر، محرومیت از رویدادھای مدرسھ،  صحبت با، ماندن در کالس، تکالیف تنبیھی(برای آنان در پی خواھد داشت 
 ).از مدرسھ اخراج حتیو ، تعلیق، یکالس

 
 

 :موظف ھستند بھ انآموزدانشعالوه بر این، ھمھ 
 

 مدرسھ حاضر شدن بھ موقع در. 
  ھای تفریحزنگپایان پس از کالس درس بالفاصلھ بازگشت بھ. 
 داری از آنھاو نگھ  و مورد نیاز آموزشی مناسب آوردن تمام وسایل. 
  معلم صحبت ھای توجھ بھ. 
 در کالس درس و مودب بودن بی سر و صدا. 
  مطابق با قوانینصحبت کردن . 
  گشت و گذار( ھای فوق برنامھطول فعالیتو در  ھای تفریحزنگ، در درس در کالسرفتار محترمانھ، مفید و خوب داشتن ،

 ) اردو کالسیکارآموزی، دوره 
  در طول ساعات مدرسھنکردن مدرسھ ترک. 
 ھای بھداشتیساختمان مدرسھ و ھمچنین سرویس ھا واتاق، محیط مدرسھ حفظ نظافت. 
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  مدرسھ محیطھای الکترونیکی در استفاده از تلفن ھمراه و یا دیگر دستگاهعدم . 
  و منظم بھ شکل صحیحتکلیف انجام. 
 ناظم مدرسھ /ریز با برنامھ داشتن ھمکاری کامل و محترمانھ. 
 و دقت در استفاده از آنھا مدرسھ اموال مراقبت از. 

 
 

 :بھھستند والدین و سرپرستان متعھد 
 

  اقدامات آموزشی و رعایت آنھا در راستایمقررات مدرسھ پیروی از قوانین و. 

 این شماره تلفن ھا باآموز، قبل از شروع کالس، بھ صورت تلفنی حداکثر تا ساعتدانش در صورت بیماری   

  (Telefonnummer) ،بھ مدرسھ اطالع دھند 
  ناظم  /ریز برنامھ بھتوان می عذرخواھی رااین ( وی یپس از بھبود آموزغیبت دانشتاریخ  برای اھی کتبیعذرخوارسال یک

 )مدرسھ تحویل داد
، مدرسھ بدون دلیلو مکرر  غیبت در صورت! باشدممکن است مستلزم پرداخت جریمھ گواھی  و بدونغیبت غیرموجھ 

 .کندیک گواھی پزشکی تواند از شما درخواست ارائھ می
 ریز مدرسھ و امضای آنھاھای برنامھنوشتھروزانھ و ھفتگی  بررسی. 
  جلسات ، اولیا و مربیانجلسھ انجمن ( مدرسھمالقات ھای قرارحاضر شدن بھ موقع در حفظ ارتباط خوب بین مدرسھ و خانھ و

 ).، در صورت امکان با یک مترجمانو مادر انپدر مخصوص
  ھاتغییر آدرس و یا شماره تلفناطالع دھی فوری بھ مدرسھ در مورد. 
 منطقھ  مورد درخواستو یا در زمان  اردوھا در زمان مناسبو یا  تھیھ وسایل آموزشیھای مورد نیاز برای پرداخت ھزینھ/ 

 .شھرداری /شھر 
 
 

 :متعھد ھستند بھمعلمان 
 

  جداگانھیکسان و پشتیبانی آموزان بھ صورت دانشتشویق تمام. 
 سرشار از دوستیو  محترمانھ آموزشیمحیط  ارائھ یک. 
  کسی از چیزی محروم نماند در مدیریت امور کالس بھ صورتی کھتالش. 
  کمالو پذیری استقالل، مسئولیت سمت داشتن آموزان بھدانشھدایت. 
  ھمچنین آموز و عملکرد و رفتار دانش درخصوصآموز دانش بھ پدر و مادر و سرپرستاطالع رسانی شفاف و واضح

 .آنھا تو مشکال تسواال پاسخگوی
  آموزانتاثیر گذاری مثبت در توسعھ علمی و اجتماعی تمامی دانش برایاقدامات مناسب انجام در صورت لزوم . 

 
 
 
 

 . ھستندا بھ رعایت آنھھمگان موظف و  باشندمی الزامیقوانین مدرسھ ما توجھ داشتھ باشید کھ تمام 
 
 
 

___________________________________      __________________________________ 
 قانونی) ان(آموزان                                                   سرپرست دانش/آموزدانش

 
 
 

___________________________________     __________________________________ 
 مدرسھ تیریمد                                                               معلم کالس 
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