
 

 به نام خدا

 سخن با اولیاء:

و تسلیت ایام ماه محرم الحرام با توجه به بازگشایی مدارس در شرایط غیر  0911-0011ضمن تبریک شروع سال تحصیلی 

خانه و مدرسه لازم است اشاره ای به نقش مهم اولیاء در ایام برگزاری کلاس های عامل حضوری کرونایی جهت هماهنگی و ت

بنابراین خواستار جلب توجه و تمرکز بر روی وظایف خواسته شده از شما بازوان . مجازی آنلاین در فضای خانه داشته باشیم 

 پرتوان ما در خانه می باشیم.

پایدار اقتصادی بسر می بریم و تهیه لوازم لازم برای آموزش و ایجاد کلاس های می دانیم همه ما در شرایط نامناسب و غیر  -0

درس در خانه برایمان بسیار سخت می باشد . اما ضمن قبول این واقعیت که تعلیم و تربیت تعطیل پذیر نیست و هیچ دانش 

ب یا تبلت و هندزفری و اینترنت پر سرعت آموزی نباید از آموزش محروم بماند لذا تهیه امکانات از قبیل کامپیوتر یا لب تا

 می بایست جایگزین لوازم التحریر پساکرونا را بگیرد.

پدران و مادران در بیدار کردن . بنابراین حضور داشته باشدو دانش آموز باید صبح ها راس ساعت در کلاس آنلاین آماده  -2

 را ایفا می کنند. و آماده نمودن صبحانه و گذاشتن تغذیه ی زنگ تفریح نقش مهمی

بررسی روشن بودن مودم ، اینترنت و عدم اختلال موجود در سیستم های وای فای هر روز صبح قبل از حضور دانش آموز  -9

 در کلاس.

 )لذا فضایی در خانه بعنوان محل کلاس درس فرزند خود آماده سازید..نمودن دانش آموز به اینکه پشت میز بنشیند  ید مق -0

 (و در طول زمان کلاس از ورود به آن ممانعت نمایید.

سازید که در زمان های کلاس آنلاین تمام هوش و حواس خود را معطوف به مطالب آموزش داده شده  یددانش آموز را مق -5

 لذا از ایجاد سر و صداهای اضافی در فضای خانه جدا بپرهیزید. بنماید.

ر نسبت به این ام صله زمانی که از طرف دبیر اعلام می شود برای دبیر خود ارسال نماید.دانش آموز باید تکالیف را در فا -6

 نظارت نمایید.

پیشنهاد می شود کاربرگ ها ، نمونه سوالات ، جزوات را در ابتدای سال تحصیلی یکباره چاپ نمایید تا مجبور به مراجعه -7

 مکرر به کافی نت ها نباشید.



 

بی مطالب آموزش داده شده و برگزاری کوییز ها و امتحانات ، فضای معتبری را حین برگزاری خواهشمندیم جهت ارزیا -8

و دانش آموز را مقید سازید که از آموخته های خود برای پاسخ دادن به سوالات آزمون استفاده  آزمون در خانه برپا نمایید

 یروهای کمکی.نه کمک از کتاب ، جزوات و ن، نماید 

اخیر ورود ها مانند دوران پسا کرونا توسط معاونت انضباطی نظارت و بررسی می گردد و عدم موجه بودن آن غیبت ها و ت -1

 منجر به کسر نمره انضباط می گردد.

 دانش آموز در ساعاتی که کلاس ندارد می بایست به انجام تکالیف ، مطالعه و آمادگی برای کلاس بعد بپردازد. -01

آموزشی ) مدبر ، ادوبی کانکت ، شاد و....( با دقت ویدئو های آموزشی را به تکرار ببیند .به قوانینی جهت ورود به فضاهای  -00

 که دبیر در هر فضای آموزشی برای دانش آموز مشخص می نماید کاملا توجه نماید و آنان را مو به مو انجام دهد.

  ،. کنید مذاکره آموز دانش با شده زمانبندی و پذیر انعطاف روال یک در -02

  انزم اتاق، درب داشتن نگه باز فیزیکی، اختصاصی فضای تمرین، و یادگیری زمان خصوص در خود انتظارات خصوص در -09

 . کنید توافق آموز دانش با غیره و ها وعده میان و غذا خواب،

 انضباط و دقت با ارزشیابی  و یادگیری فرآیند بر اولیاء نظارت آموزشی، پشتیبان   و مشاور دسترسی محدودیت به توجه با -00

 (. ای شیشه دیوار) شود انجام آموز دانش خصوصی حریم رعایت حفظ با بیشتری

 : باشد زیر موارد جمله از سؤالاتی با روز پایان و شروع در آموز دانش آموزشی روند به شما ورود - 05

 چیست؟ شما امروز ی برنامه* 

  دارید؟ نیاز منابعی چه*  

  باشم؟ داشته میتوانم کمکی چه* 

  گذشت؟ چطور امروز* 

  غیره و بود؟ سخت چقدر و یادگرفتی چیزی چه* 

 آموز نشدا به بتوانید  تا خانه اعلانات تابلو در جامع و هفتگی آزمونهای ی برنامه آفلاین، و آنلاین درسی ی برنامه نصب -06

 . بدهید امید بهتر فردایی برای



 

 .شود فراهم بهتر یادگیری  برای او سلامتی و شادابی تا بدنی و ورزشی فعالیتهای مناسب  فضایی سازی آماده - 07

 .است ضروری غیرحضوری یادگیری در مدیریتی خود و آموزشی خودکفایی پذیری، مسئولیت افزایش - 08 

 . دآوری فراهم واعتمادآفرین خوشبینانه آرامشبخش، فضای ایجاد با ای خانه در را فرزندانتان و خود احساسات مدیریت - 01 

 روزهای) دهید اختصاص  خود فرزندان به بیشتری زمان اجتماعی، تعاملات در مجزای فضای محدودیت به توجه با -21

 (.دوتایی

 

 

 با تشکر                                                                                                                                                  

 هیئت امنایی جنت  دبیرستان دخترانه  معاونت  آموزشی                                                                                                         


