اٍصیکن تتقَی اًٍ ...ظن اهزکن " اهیزهَهٌاى ػلی (ع)"

تِ ًام خذا

« آییه وامه اوضباطی داوش آموزان دبیرستان دختراوه جـــامی »
سال تحصیلی »59-59
 رعبیت ادب ٍ احتزام ًسبت بِ هذیز ،هعبٍى ،هزبیبى ٍ کلیِ کبرکٌبى ٍداًص آهَساى هذرسِ .
رػایت ضؼـائز دیٌی ٍاػتقادی ٍرػایت حسي رفتار ٍ اخالق .
 سعی ضبیستِ درتحػیل علن ،رعبیت هقزرات آهَسضی ٍ تزبیتی ٍ هطبرکت در فعبلیت ّبی اعتقبدی ،اجتوبعی ٍ فزٌّگی .
 بِ هَقع درهذرسِ ٍ ٍرٍد تب ساػت  7:30صثح ٍخزٍج بب سًگ اتوبم کالس .حضَردر هذرسِ درغیز سبعبت هقزربِ هٌظَر استتابدُ اس سهتیي
ٍرسش  ،آسهبیطگبُ ،کتببخبًِ ،فعبلیت ّبی ٌّزی ٍ  ...هٌَط بِ اجبسُ ٍلی داًص آهَسٍهَافقت هذیزٍ بِ سزپزستی یکی اس کبرکٌبى هذرسِ هی ببضذ.
ّ زگًَِ تغییز در ساػات رسوی کتثاً تِ اطالع اٍلیا خَاّذ رسیذ.
 شزکت داًش آهَس در هزاسن صثحگاّی الشاهی است تاخیزِ ٍرٍد داًش آهَس ثثت ٍّزهوَرد کروز اًاوثاا توا ً0/5ووزُ دارد ٍ(.رٍد ٍ
پذیزش داًص آهَس پس اس ضزٍع کالس ّا فقط تا تَجیِ اٍلیا ٍاجاسٓ دتیز هزتَطِ اًجام خَاّذ شذّ .وچٌیي خزٍج داًش آهوَسدر سواػا

هذرسِ تِ ّز دلیل هَجْی تذٍى ّوزاّی ٍلی هیرز ًخَاّذ تَد .
 داًش آهَس هلشم است قثل اس دتیز در کالس حاضز شَد ٍ اس تزدد تی جا درهذرسِ ( سهاى دایز تَدى کالسْا ) اجتٌاب ًوایذ.
تَجِ :غیبت یب تبخیز داًص آهَس غزفبً تَسظ ٍلی بب هذارک ارائِ ضذُ قببل تَجیِ است لذا در صَرتی کِ داًوش آهوَس توِ دلیول تیوواری ٍ ػوذرِ
هَجِ قادر تِ حاَر در هذرسِ ًثاشذ هزاتة تایذ (ّواى رٍس) قثل اس ساػت  00صثح تَسط اٍلیا هحتزم تِ هؼاٍى هزتَطِ اطالع دادُ شَد ٍ ،تؼوذ اس رفوغ

تیواری گَاّی هؤیذ پششکی ارائِ گزدد .پاسخگَیی حضَری هؼاًٍیي تِ اٍلیا هحتزم اس ساػت  8صثح غیز اس ساػات تفزیح هی تاشذ .
 تقبضبی هزخػی سبعتیِ داًص آهَساى پذیزفتِ ًوی ببضذ (هگز در هَارد خبظ بٌب بز تطخیع هعبٍى هزبَعِ).
 رػایت تْذاضت ٍ ًظافت فزدی (اعن اسًظبفت پَست  ،هٍَکَتبُ کزدى ًبخي ّب ٍٍّ )...وکبری بب هسئَلیي در پبکیشُ ًگِ داضتي کالس ٍفضتبی
هذرسِ هَرد اًتظبر است.
 رٍپَش هذرسِ ضاهل پَضص هاًتَ ،ضلَار ،هقٌؼِ ٍ کفص هٌاسة ضأى داًص آهَسی هی تاضذ.

 اس بِ کبر ب زدى ٍسبیل تشییٌی ٍ آرایطی پزّیشٍ اس ّوزاُ آٍردى اضیب گزاًبْب ٍسبیل غیز هزتبظ بب اهَرتحػیلی(پَل ًقذ بِ هقذارسیبد ،گَضَارُ،
دستبٌذ ،اًگطتزًَ ،ار ،فیلن ،عکس ،آلبَم ،دیسکت CD ،غَتی ٍ تػَیزی ،فلص،دٍربیي عکبسی ٍ فیلوبزداری،کتب ،هجالت  )...خَدداری گزدد.
ّ وزاُ داضتي ٍ استفادُ اس هَتایل در هذرسِ هوٌَع است ٍ در صَرت هطاّذُ تا پایاى ًَتت تَقیف ٍکسز تاً3وزُ اًضثاط را درپی خَاّذ داضت.

 هزاقبت اس ٍسبیل ضخػی ٍکَضص در حاظ ٍ ًگْذاری اس اهَال ،تجْیشات ٍ سبختوبى هذرسِ بعْذٓ داًص آهَس است (چٌبًچِ داًص آهَسی بِ
ٍسبیل ٍ اهکبًبت سبختوبى هذرسِ خسبرت ٍارد آٍرد خسبرت ٍاردُ هی ببیست تَسظ داًص آهَس یب ٍلی ٍی جبزاى ضَد).
 اس ّزگًَِ آرایص ًاهتؼارفِ هَ ٍ تغییزدرصَرت (آرایص ٍ پیزایص)پزّیشگزدد،درغَرت تخغی ضوي درج درپزًٍذُ کسز ًوزُ اًضثاط تا ً3وـزُ ٍ
بِ هیشاى رأی ضَرای هذرسِ هحزٍهیت اس حضَر در هذرسِ خَاّذ داضت.
 پیزایص صَرت در طَل سال تحصیلی حتی درسهاى تزگشاری اهتحاًات ٍ تاتستاى ًیش هوٌَع هی تاضذ.
 تحَیل تِ هَقغ اطالػیِ ّا ٍهکاتثات هذرسِ تِ ٍالذیي ٍ تزگزداًذى پاسخ تِ هزجغ هزتَطِ در اسزع ٍقت.
 رػایت ًظن در صف صثحگاُ ٍ هزاسن ٍ سخٌزاًی ّا ٍ...

* ایه اطالعیه به مىسله تذکر کتبی تلقی می گردد*

وکته مهم  :کسب توفیقات علمی  ،آموزشی  ،پژوهشی  ،ورزشی  ،همکاری با مدرسه  ،شرکت درفعالیتهای ویژة فرهنگی ،

انجام امور نمایندگی کالس و ...موجب دریافت ومره ی مثبت اوضباطی خواهدبود.
با تشکر -مدیریت دبیرستان جامی نوین
تا

