
 ,والدین محترم

ما می خواهیم تصویری از روزهای  اول  مدرسه به شما ارائه دهیم. خبرهای مثبتی وجود دارد و 

  .همچنین نکاتی ذکر می شوند که همگی بایستی نسبت به آنها توجه بیشتری بکنیم

  :نکات مثبت

 .جو عمومی مثبت و آرام است *

 .اکثر دانش آموزان به طور واضح با قانون و مقررات وضع شده کنار می آیند *

 .علی الخصوص دانش آموزان بزرگتر که در زنگهای تفریح از ماسک استفاده می کنند *

 .کالس درس تا حدودی غیرعادی است ولی با وجود این خوب پیش می رود *

وان کالس درس را با کالسهای معمولی قبل از کرونا مقایسه کرد.دانش آموزان در هر صورت نمی ت

بایستی کنار میزهایشان با فاصله از همدیگر قرار بگیرند یا بنشینند. معلم اجازه ندارد از محدوده ای 

که برایش مشخص شده بیرون برود. درس دادن فقط از روبرو انجام می شود و فقط معلم اجازه دارد 

خته کالس استفاده کند. کالسهایی که به صورت کورسهای مختلط بودند و ورزش و شنا اجازه  از ت

 .ندارند برگزار شوند

 .از تمیز کردن محل کار بخوبی استقبال می شود و بعنوان انجام وظیفه است*

 .بعضی از دانش آموزان اطالع داده اند که از بازگشت دوباره به مدرسه خوشحال هستند *

 :الزم به توجه بیشتر

قانون راهروهای یکطرفه حتی وقتی راهروها خالی هستند بایستی رعایت شود. هر چه تعداد بیشتری  

 .دانش آموز به مدرسه بیایند, اهمیت این قانون بیشتر می شود

متر(  توجه کنیم و بخصوص همیشه  1.5ما همگی باید به شدت به قانون رعایت فاصله ) حد اقل  *

وزان این مسئله را یادآوری کنیمبه دانش آم . 

این مسئله بخصوص در راهروها و برای زنگ تفریح مهم است. هر چه تعداد بشتری دانش آموز  *

 .به مدرسه بیایند, این قانون اهمیت بیشتری پیدا می کند

قبل اجازه استفاده از کالسهای خالی وجود ندارد ) حتی در زنگ تفریح(. مکانهای قابل استفاده از  *

 .مشخص شده اند

برای ما مشخص شده است که بعضی از دانش آموزان بطور عمد قوانین مربوط به کرونا را رعایت 

نمی کنند. این دانش آموزان بایستی به مدیر مدرسه معرفی شوند. بعد از آن ما با والدین تماس می 

می شوند. متأسفانه این  گیریم. درصورت لزوم این دانش آموزان تا اطالع ثانوی از مدرسه اخراج

رویگرد در بعضی موارد ضروری است, زیرا سالمتی دیگران و باز بودن مدرسه توسط این 

 .رفتارهای اشتباه به خطر می افتد



لطفاً قبل از روز اول مدرسه به طور مفصل با فرزندانتان صحبت کنید که رعایت قوانین چقدر مهم 

 .است

دارند یا اینکه تماس با افراد مشکوک به این  19ند که عالئم کوید اگر در خانواده ی شما افرادی هست

بیماری وجود داشته, لطفاً قبل از اینکه فرزندتان را به مدرسه بفرستید به ما زنگ بزنید. بعد از آن 

می توانیم با همدیگر راجع به اقدامات بعدی صحبت کنیم. فقط ازاین طریق می توانیم از شیوع این 

ری کنیمویروس جلوگی . 

 تشکر از شما بخاطر حمایتتان

 ما مشتاقانه منتظر جنب و جوش های آینده ی دانش آموزان هستیم

 با تقدیم سالمها, مواظب خودتان باشید ودر سالمت بمانید

.................................................................................................................... 
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