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سرارا دت ما و آستان حضرت دوست

سخنی با اولیای گرامی :
با سالم و احترام
خدا را شاکریم که با نظر لطف و عنایت خود مقدر فرمود تا بار دیگر در گردش ایام و
در آستانه ی مهری دیگر و بازگشایی م دارس در سال تحصیلی  69 - 69قرار بگیریم .
بی شک برای همه ی ما بسی مایه ی افتخار است که از میان همه ی مشاغل و حرفه
ها  ،لباس معلمی و و خدمت به آینده سازان ایران اسالمی را بر تن کنیم و با ا لطاف
الهی  ،کمک اولیای محترم و همراهی دانش آموزان عزیز بتوانیم سال تحصیلی پر باری
را آغاز و انشاءا ...به پایان برسانیم.
در این راستا و به جهت ارج نهادن به نظرات ارزشمند شما اولیای محترم می توانید با
آدرس

ایمیل

Ofogheroshan13@gmail.com

و

 Ofogheroshan13@yahoo.comو آدرس اینستاگرام Ofogheroshan13
با ما در ارتباط باشید .همچنین خواهشمندیم در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهامی
در خصوص تمامی موارد کاری در طول سال تحصیلی به صورت مستقیم با ما در
ارتباط باشید .
سالمت و شادکامی شما آرزوی ماست
مدیریت پیش دبستان و دبستان پسرانه غیر دولتی افق روشن

س خنی با اولیاء محترم
ارتباط و تعامل سازنده  ،مؤثر و مستمر دو نهاد خانواده و مدرسه می تواند اثرات غیر
قابل انکار و شگرفی بر کیفیت یادگیری و تحصیل دانش آموزان داشته باشد  .از طرفی
الزمه سازندگی و مفید بودن این ارتباط  ،تبیین و ضایف و مسئولیت ها وتعهدات
متقابل دو نهاد نسبت به یکدیگر و نیز نسبت به دانش آموز می باشد.
لذا مقتضی است موارد مندرج در این دفترجه که در شورای مدرسه و بر اساس قوانین
و مقررات آموزش وپرورش و اهداف مدرسه تنظیم شده است را با دقت به همراه
فرزندتان مطالعه فرمایید.
 )1ساعت کار آموزشی دبستان در پایه پیش دبستانی بشرح ذیل می باشد:


روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  0:88لغایت 10:88

 )0ساعت کار دبستان در پایه های اول تا ششم بشرح ذیل می باشد:


شروع کالس ها از ساعت  5::9و پایان کار  13:38می باشد.

 )3درب دبستان از ساعت  5:88صبح باز می باشد.
 ):مراسم صبح گاه مدرسه رأس ساعت  5:38شروع و در ساعت  5::9خاتمه
می یابد.


حضور دانش آموزان ( غیر سرویسی ) پس از ساعت  5::9مورد انظباطی
محسوب می شود.



حضور اولیای دانش آموزان تأخیری همراه فرزندشان الزامی است.

 )9غیبت دانش آموزان :



خواهشمند است به منظور پیشگیری از عقب افتادگی درسی و تحصیلی
دانش آموزو نیز رعایت مقررات انظباطی  ،از هرگونه برنامه ریزی برای
سفر در ایام فعالیت رسمی مدرسه  ،در طول سال تحصیلی  ،جداَ
خودداری فرمائید.



در صورت وجود شرایط اضطراری لطفاَ هماهنگی الزم را با معاونین
بعمل آورید.



اولیای محترم در صورت غیبت ضروری دانش آموزان ( مانند بیماری و
 )...از طریق تماس تلفنی قب ل از ساعت  6صبح با مدرسه هماهنگ
نمائید.



خروج دانش آموزان از مدرسه  ،در ساعات کار آموزشی مدرسه  ،تنها با
در خواست حضوری اولیای دانش آموز (فقط پدر یا مادر ) و اطالع و
هماهنگی با معاونیین امکان پذیر خواهد بود.



در صورت تقاضای اولیای محترم جهت استفاده از" آژانس " برای دانش
آموزان در مواقع ضروری  ،ضمن همکاری در این راستا دبستان هیچ
کونه مسئولیتی را بعهده نخواهد داشت.

 )9خواهشمند است اولیای محترم نسبت به رعایت کامل مسائل بهداشت فردی
دانش آموز  ،بخصوص کوتاهی مناسب موی سر  ،ناخن و نیز نظافت بدن و
به همراه داشتن وسایل شخصی ( لیوان – دستمال جیبی ) حداکثر توجه و
مراقبت را معمول نمایید.
 )5انتظار می رود اولیای گرامی  ،نسبت به سادگی و آراستگی و زیبایی پوشش
دانش آموز دقت الزم را داشت ه باشند و تقاضامندیم مراقبت فرمایند که دانش
آموزان عزیز اشیای غیر ضروری  ،گران بها  ،پول و لوازم نامرتبط با فعالیت

های آموزشی و تحصیلی را به همراه نداشته باشند ( .تلفن همراه – لپ تاپ
– فلش – دوربین –  MP4 - MP3و ) ...


طبق مصوبه آموزش و پرورش همراه داشتن تلفن همراه در محیط
آموزشی ممنوع می باشد و در صورت گم شدن یا آسیب دیدن وسایل
فوق ( موارد باال ) مدرسه هیچ گونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد
داشت.



یه عدد " فلش مموری " ( ترجیحاَ  0گیگ ) صرفاَ جهت امور آموزشی
مدرسه شامل  :کال س پووهشی  ،زبان  ،رایانه و غیره در دسترس دانش
آموزان قرار گیرد  .شایان ذکر است  ،مسئولیت نظارت بر محتویات آن
بر عهده اولیا محترم می باشد .

میان وعده

لطفاَ جهت تغذیه میان وعده ی فرزندانمان از مواد غذایی مفید استفاده فرمائید .

توجه :
به منظور ارتق اء فرهنگ تغذیه مناسب فرزندان غزیزمان از همراه داشتن خوراکی های
غیر مفید ( چیپس – پفک – سوسیس – نوشابه و  ) ...در مدرسه جداَ خودداری
نمایند.

ورزش دبستان

زنگ ورزش مدرسه در سالن سرپوشیده مجموعه ورزشی پیروزی برگزار می شود.
پوشیدن لباس ورزشی در روزهای ور زش الزامی است و نیازی به پوشیدن لباس فرم
دبستان نیست.
ساعات ورزش جزء زمان های آموزشی بوده و اهمیت شرکت در آن همانند دیگر برنامه
های رسمی مدرسه می باشد.
دانش آموزانی که با توجه به دالیلی پزشکی از شرکت در ورزش معاف می باشند
بایستی با ارائه گواهی از دکتر متخصص این امر را به اطالع " معاونیین " محترم
مدرسه برسانند.

دبستان افق روشن

 )1از روز شنبه مورخ (  ) 69/5/3و برگشت دانش آموزان سرویسی که قبالَ ثبت
نام نموده اند بعهده مدرسه می باشد.
 )0اولیای محترمی که پس از شروع سال تحصیلی جدید ( ) 69 – 69
متقاضی سرویس می باشند  ،حداقل یک هفته جهت هماهنگی و ایجاد
امکان سرویس برای فرزندشان  ،الزم می باشد.
 ) 3مسئولیت تعریف شده برای رانندگان سرویس  ،فقط ایاب و ذهاب دانش
آموزان از منزل به مدرسه و بلعکس می باشد .لطفاَ از طرح تقاضاهای دیگر
مثل خرید کردن یا رساندن دانش آموز به محل های دیگر بپرهیزید.
 ):در صورتی که فرزندتان به علت بیماری و یا  ...نمی تواند به مدرسه مراجعه
نماید حتماَ قبل از آمدن سرویس به راننده اعالم فرمائید.در صورت عدم
هماهنگی ( در موارد خاص ) هزینه مربوط توسط مسئول سرویس به اولیاء
محترم پرداخت می شود.

با توجه به اهمیت و نقش سازنده ی تربیتی و آموزشی که در برگزاری اردوها و بازدید
ها مورد نظر می باشد  ،شرکت در این فعالیت نیز همانند دیگر فعالیت های رسمی
مدرسه محسوب می شود.چنان چه به دالیل موجه تمایل به شرکت فرزندتان ندارید
لطفاَ مراتب را به معاونین اطالع دهید.

"چند نکته مهم"
 )1جهت حفظ وسایل شخصی دانش آموزان از قبیل  :لباس ورزشی – جلیقه
مدرسه و  ...لطفاَ با ماژیک و یا هر وسیله ی دیگر ( به سلیقه خودتان ) نام و
نام خانوادگی فرزندمان را بنویسید.
 )0استفاده از چمدان های سنگین – کیف های سامسونت و  ...که باعث آسیب
احتمالی فرزندا نمان خواهد شد  ،مناسب نمی باشد حتی المقدور از کوله
های پشتی ( بند دار ) و مشبک استفاده شود.
 )3دانش آموزانی که قرار است خودشان به تنهایی به منزل بروند  ،بایستی این
مورد بصورت کتبی و توسط اولیای محترم به ا طالع معاونین دبستان رسانیده
شود ( .مدرس ه هیچ گونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت ).
 ):لطفا از تجمع در خیابان دبستان به منظورحفظ شأن واالی خودتتان
خودداری نمائید.
 )9لطفاَ نه ایت همکاری با همسایگان محترم مدرسه داشته باشید ( .عدم استفاده
از بوق و )....
 )9در صورت بروز مشکل میان دو یا چند دانش آموز  ،موضوع به اطالع دفتر
مدرسه رسانده شود تا پیگیری های الزم انجام گردد و اولیای محترم از هر
نوع دخالت مستقیم پرهیز نمایند.

 )5مدرسه از برقراری هر نوع ارتباط تلفنی  ،مستقیمم خانواده و بستگان با
دانش آموزان در زمان حضور و ساعات رسمی آموزش در مدرسه معذور بوده
و تنها می تواند در مواقع لزوم پیغام شما را به دانش آموز منتقل نماید.
 )0حتی المقدور هماهنگی الزم را با فرزندتان  ،قبل از ( آمدن ایشان به مدرسه )
انجام دهید تا در طول ر وز تشویش و اضطراب در فرزند دلبندمان ایجاد
نشود.
 )6کسب اطالع از وضعیت عمومی تحصیلی  ،درسی  ،انظباطی و مشاوره ای
داش آموز تنها مختص اولیای دانشآموز می باشد.و مدرسه از دادن اطالعات
دانش آموز به افرادی غیر از والدین معذور می باشد.
 )18شرکت فعال و به موقع اولیای محترم در جلسات مختلف مدرسه  ،آموزش
خانواده  ،جلسات پایه ای و عمومی و  ...ضروری می باشد و در تمامی
جلسات فوق حضور و غیاب انجام می شود .
 )11از اولیای فرهیخته افق روشن انتظار می رود به کیفیت و شیوه ارتباطات و
تعامالتشان با همکاران مختلف در مدرسه توجه ویوه داشته و مشکالت ،
خواسته ها  ،سواالت  ،ابهامات و  ...خود را تنها از طریق مدیر  ،معاونین
پیگیری نمایند و از مراجعه مستقیم به سایر سطوح شغلی در مدرسه
خودداری فرمایند.

 )10تماس با موبایل  ،تلگرام و … و همکاران خارج از قوانین مدرسه می باشد.
 )13ارتباط با کادر مدرسه مدیر  ،معاون  ،معلمین  ،مشاور و … مطابق جدول
زمانبندی موجود در تقویم اجرایی مقدور می باشد .
 )1:شرکت دانش آموزان و خانواده ه ایشان در میهمانی های سایر دانش آموزان
و دوستانشان در ساعات غیر رسمی مدرسه امری خصوصی و شخصی
ومرتبط با خانواده بوده و مدرسه ضمن تأکید بر اولیای محترم جهت نظارت
بر موارد فوق،هیچ گونه مسئولیتی را متوجه خود نمی داند.
 )19برنامه هفتگی ( درسی مدرسه ) ابتدا به صورت رو زانه و در پایان هفته اول (
پس از اجرای آزمایشی ) به دانش آموزان ارائه خواهد شد.

نشانی دبستان افق روشن
آدرس  :پیروزی  ،خیابان ششم نیروی هوایی  ،نبش کوچه  ، 39/9پالک
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