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 هب انم انمی دوست
 هک آغاز و رسانجام کار ما با اوست.

 هست، زندگی باید رکد هاشقایقتا 
 ، بازگشایی مددار  و ادایر  19وید وآموزان عزیز؛ جریان کر و دانشمحترم، همکاران گرانقدوالدین 

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

 .تر زندگی کنیمتمام

 آموزش در فضای مجازیموضوع 

ز اوع جدیددی  د ک  هر روز با ند ا مشکالتی وجود دارب  یضور پانزده میلیون کاربر در این فضباتوج  

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

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

 تشکر از همراهی شمابا 

 

 های مدرسه در رابطه با بهداشت روانیبرنامه

 «های اجتماعیپیشگیری از آسیب»

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

 ورت آنالیدن صد بد   ایشدان  جلس  اولین ک   باشدمی های آنزی، اصول و تکنیکدر فضای مجا

 دوره اول تدرم مدادران مح طرح کلیات موضوع با شدرکت کلید     ن جلس  باایشود. در برگزار می

 )روز و ااعت متعاقباً اعالم خواهد شد( یضور دارند.
 

 (بدون دانش آموز) دوره دوممحترم مادران  :دوملس  ج 
   آموز(همراه دانش مادر) اولدوره  :اومجلس 
   ز(آمودوره دوم )مادر همراه دانش :چهارمجلس 
   آموز(مادران محترم دوره اول و دوم )بدون دانش :پنجمجلس 
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ترین اصل برای زندگی، یفظ آرامش و داشتن یدالی خدو    ، ااااینیشرایط کنودر ب  اینک  ظر ن

ی پااخ منااب فرزندمان های آن را بیاموزیم در غیر این صورت تعلیم و تربیتباید تکنیکاات. لذا 

رزندان کارآمدد  ها در صورتی برای فاات، کسب اطالعات الزم و انجام تکنیکبدیهی  نخواهد داشت.

ر دزندگی  .آن را آموخت  و انجام دهند خص مادر و پرانل مدرا باال خانواده یخواهد بود ک  اعضا

 گددرودر آمدوزان  داندش  دراددیپیشدرفت  کد    اادت بدددیهی  .و رمدز دقیقدی دارد  راز  نینوجدوا  دوره

میدل  دین برگد  خودارزیدابی زیدر را تک   در پایان ترم اول واللذا  باشد.می های خان  و مدرا مراقبت

 در گرو انجام موارد زیر اات: فرزند شما درای و رفتاری پیشرفتخواهند نمود. 

 

 ای  تحصیلی: ..................پ                                          ..........آموز: ..........دانش خانوادگیو نامنام 
 

 های موردنظرآیتم شماره
 یژه خودارزیابی والدینو

 هنوزن  متواط خوب

1 
در فعال و دقیق فرزندان شرکت  نظارت برچگونگی 

 ی در هاکال 
   

     تکالیف و مطالع  در خان انجام  نظارت برچگونگی  2

    منظم در جلسات مدرا شرکت  3

    فعال در جلسات بهداشت روانی و عمل ب  مفاد آنشرکت  4

    ب  آن دقیق مطالب اراالی از طرف مدرا  و عملمطالع   5

 

 شوندیت زیر برگزار میتقوا با کیف مدرسههای حضوری کالس

 جدی مبایث درای اشکالو رف  تمرین ،تدریس 
  های یک نفرهاز میز و نیمکتااتفاده 
  های بهداشتیدقیق پروتکلرعایت 
  در ییا  مدرا  هاکال تشکیل 
  کال  پنج تا شش نفرتراکم 
  دقیق  90یضور در مدرا  مدت 
  تفریح با یرکات آهنگین روی صندلیااعت 
فرزندد خدود را بد      شدود مدی گذاشت  ور اک  در کانال پیام مش بندیگروهجدول دارد مطابق ا ااتدع

فت  بد   در صورت عدم شرکت فرزند خود، مراتب را روزهای چهارشنب  هر هو لطفا  بفراتیدمدرا  

 عمومی اطالع دهید.روابط
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 بمانیمسالم  تا باشیممراقب 

توجد    خواهشدمند اادت بد  مدوارد زیدر      19 از بیماری کووید مهربان در رابط  با پیشگیریوالدین 

 داشت  باشید:

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

 کوچک آب همراه داشت  باشید.

 

 انتخابات انجمن اولیا و مربیانویژه 

 :دریغ اعضای انجمن سال گذشتهت یبز زمحااعرض سپاس با 
 نژاد، مسعودیان، اسالیم، عرفایت، اسکویی، رضایی و دولوقاجارزاده، صنرییونریضرغام،  :هاخامن

 اخباری و دکرت لعلی بازرگان،محمدی آقایان:
ص و ی اداره مدرا  بدون کمک فکری و یمایت یک انجمن متخصد نبزرگوار، در شرایط کنوعزیزان 

 فعال تقریباً غیرممکن اات.

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

از آیندده   ل و یدداکرر تدا پایدان هفتد     فرم زیر را تکمیعضویت ااتدعا دارد در صورت تمایل ب  لذا 

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

 :خانوادگیو نامنام 

 :مدرک تحصیلیآخرین 

 :ی فرزندتحصیلپای  

ی الً چد  کمکد  اعی و ... عماداری و اجتم امورانجام  کمک در های مدرا  وارتقاء کیفیت برنام برای 

 ؟آیداز داتتان بر می

یدد  ابدر انجمن امسال گذشت  در صورت تمایل برای عضویت ذکر اات ک  اعضای انجمن اال قابل 

 د و انتخاب شوند.دوباره کاندی

 باشیدپاینده 

 

 تلفن مؤسسشماره 

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

 پیامک دهید. 09927755831 صورت ب  شماره همراهاین
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 آموزشاطالعیه 

 متوسطه دوره دومویژه 

 ه دوم در یال توزی  اات.درای متواط  دورهای درای و کمککتاب 
  29/6/99شدنب   روزهدای   هدای دوم و یدازدهم؛  آمدوزان عزیدز پاید    محترم و داندش والدین ،

ب  منظدور اادترایت    جازیمهای شما در فضای ، کال 31/6/99و دوشنب   30/6/99یکشنب  

 اشت  باشید.خوبی داوقات  ؛باشدتعطیل می

 

 

 مسئولین مدرسه بیشتر آشنا شویما ب

 کسانی؟ چه کارهایی؟چه 

 مؤاسو مدیر  نژادناهید ناصریخانم  1

 انضباطیمعاونت داخلی و مدیر  مینو شجاعیخانم  2

 آموز  متواط  یکمعاونت  الل  شریفخانم  3

 آموز  متواط  دومعاونت  نوشین عقیلی خانم 4

 و پشتیبانی فنی فناوری مدرا  اموری ارپرات مژده پهلوانخانم  5

 عمومیروابطفنی و پشتیبان  مریم بابائیخانم  6

 


