به نام آن که جان را فکرت آموخت

اولیای محترم ،دانش آموزان عزیز؛
سالم و عرض ادب
و باز« ،بهاری دیگر در راه است»؛ و آن ،نه «بهار طبیعت» که «بهار تربیت» است.
همان بهاری که «احتیاج به یادگرفتن»را در وجود نوجوانان و جوانان این مرز پر گوهر «زنده» ،و«اشتیاق به یاددادن» را در دل
دبیران و مربیان آن «ارزنده»میدارد .و «فصل رویش» آغاز میشود .همان فصلی که «منوّر به نور دانش» و «مزیّن به زینت
ادب» و «معطّر به عِطر مهربانی» است.
امسال "دبیرستان هیات امنایی جابربن حیان" به همراه مشتاقان تعلیم و تربیت ،به اضطرار شرایطِ حاصل از حضور ناخوانده و
البته گزندهی«ویروس کرونا» ،در حالی به استقبالِ بهارِ آراسته به علم و ادب ،آغوش میگشاید و سال تحصیلی جدید را آغاز
میکند که فرآیند تعلیم و تربیت به دلیل وابستگیهای اجتناب ناپذیر به «بسترهای نوین آموزشی» و فضای مجازی به عنوان معین
و مکمّل مدرسه ،بیش از سالهای پیش به مساعی معلّمانهی فرهنگیان فرهیخته از سویی و مشارکت همه جانبهی خانوادههای
گرامی از سوی دیگر نیاز دارد.
ضمن پاسداشت «ماه محرّم»و درک عمیق«مصائب»و«مسائل »این «ماهِ رُستن و رَستن»و اَرج نهادن به«سعی و صبر»
آسمانی«قافلهی عشق» ،به ویژه قافله ساالر آن «حضرت اباعبداهلل الحسین»(ع) و نیز بزرگداشت«هفتهی دفاع مقدس»و
گرامیداشت یاد و خاطرهی شهدای آن دورانِ غرورآفرین ،مسرورانه«احیای مجدد بوستان دین و دانش» و «رُویش دوبارهی
غنچههای تعلیم و تربیت» را به باغبانان باغ بینش ،یعنی «دبیران فهیم» ،و نیز آینده ساز ایران اسالمی ،یعنی «دانش آموزان
عزیز»و همچنین به همدالن و همیاران نظام تعلیم و تربیت ،یعنی«اولیای گرامی» آنان تبریک میگوییم و صمیمانه از درگاه اوّل
معلّم عالَم برای همهی «جاهدان عرصهی آموزش» و «مجاهدان وادی پرورش»،سال تحصیلی سرشار از توفیق و سرریز از تعالی
تمنّا داریم.
در این میان "دبیرستان هیات امنایی جابربن حیان" متاثر از شرایط خاص و دستورالعملهای ابالغی از طرف نهادهای مسئول و
با بهره مندی از تجارب ماههای گذشته مراحل بازگشایی سال تحصیلی جدید را آغاز نموده و امید دارد جریان تربیت و یادگیری به
حول و قوه الهی و با بهره مندی از تمامی ظرفیتهای موجود استمرار پذیرد.
پس از ابالغ شیوه نامه بازگشایی از طرف آموزش و پرورش در هفتههای اخیر ،جلسات الزم با حضور اعضای شورای مدرسه و
انجمن اولیا و مربیان و  ...پیرامون تنظیم کلیات و نحوه برنامه ریزی آموزشی و پرورشی برگزار گردیده است و برخی از مهمترین
مصوبات این جلسات به شرح پیوست اعالم میگردد.
مجدد تاکید میگردد مدرسه ملزم به رعایت ضوابط آموزشی و تربیتی در راستای دستورالعملهای ابالغی و ضوابط بهداشتی
بوده و ضمن بررسی موارد و راهکارهای پیشنهادی مختلف ،اجرای موارد ذیل را در دستور کار قرار داده است و امید است با
همکاری خانواده دبیرستان دوست داشتنی جابربن حیان(دانش آموزان ،اولیا ،دبیران و مسئولین) نتایج مطلوب به دست آید.
زندگی باید کرد ،گاه با یک گل سرخ ،گاه با یک دل تنگ –
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سهراب سپهری

 -1الزم است از اولیای محترم و دانش آموزان استدعا نماییم ،با درک کامل شرایط حاکم بر جهان و ایران به دلیل مشکالت ناشی از شیوع
این ویروس منحوس ،حفظ خونسردی ،آرامش روحی و روانی و پرهیز از هرگونه مواردی که به ایجاد اضطراب و
استرس و یا تشدید آن منجر میگردد را به طور خاص مدنظر قرار دهید .آنچه اهمیت فراوان دارد سالمتی و نشاط و شادابی تمامی
عزیزان بوده و موضوعات آموزشی هرچند اهمیت ویژه ای دارند ،لیکن تفاوت سلیقه مراکز آموزشی در عملکردهای آتی و ابهامات و
برخی ایرادات وارده در برنامه ریزیهای فعلی نباید منجر به خدشه در اعتماد اولیا و دانش آموزان به مدرسه گردیده و روند فعالیتهای
مدرسه را تحت پوشش قرار دهد .لذا پیشاپیش از صبر و حوصله و حمایتهای شما عزیزان از خادمان خود در مدرسه قدردانی مینماییم.
 -2کالسهای درس در تمامی وضعیتهای بهداشتی اعالم شده(حضوری و مجازی) مطابق با جدول ذیل میباشد .حضور دانش آموزان
 5دقیقه قبل از شروع کالس در سامانه" شاد" و ساعت  03:7صبح در صورت تمایل به حضور در محل دبیرستان
ضروری بوده و هرگونه تاخیر و غیبت در فضای مجازی و مدرسه متناسب آیین نامه انضباطی مدرسه رسیدگی و با متخلفین برخورد
خواهد شد.
برنامه ساعات آموزشی دبیرستان جابربن حیان در سال تحصیلی 0:11-0077
زنگ اول استراحت اول زنگ دوم استراحت دوم
 :5دقیقه
0305-03:7

 10دقیقه

 :5دقیقه

03:7-1375 3:20-3:80

زنگ سوم

 11دقیقه

 :5دقیقه

0:01-0:20

13:7-1355

استراحت سوم زنگ چهارم استراحت چهارم زنگ پنجم
 10دقیقه

 :5دقیقه

 11دقیقه

 :5دقیقه

استراحت پنجم

زنگ ششم

 10دقیقه

 :5دقیقه

00307-0:3:7 11:80-11:00 07355-003:7 10:00-10:11 07375-07307 0:11-10:01

توضیحات ضروری3

الف  -کالسهای درس رصفا از روز "شنبه" تا "چهارشنبه" مطابق برنامه فوق برقرار میباشد و دبیران و مسئولین مدرسه در خارج
از این ساعات پاسخگوی مراجعین در فضای حقیقی و مجازی منیباشند.
ب  -برنامه کالس های فوق برنامه در خارج از این ساعات برگزار خواهد شد و متعاقبا در پایان مهرماه و پس از اخد مجوز توسط
آموزش و پرورش اعالم خواهد شد.
 -8با توجه به تهیه برنامه کاربردی "شاد" توسط وزارت آموزش و پرورش ،آموزشهای مجازی مدرسه در شرایط کنونی در این بستر
انجام خواهد شد ،در صورت ناتوانی این برنامه و بروز مشکالت حاد در آن و عدم مرتفع شدن آن از برخی برنامههای موجود به عنوان
جایگزین استفاده خواهد شد ،لیکن در حال حاضر با عنایت به موارد ذیل بهترین بستر آموزشی برای مدرسه در فضای مجازی برنامه
"شاد" میباشد:
برنامه امن و مورد تایید آموزش و پرورش ،اپلیکیشن ویژه آموزش در فضای مجازی(سایر پیام رسانهای متعارف داخلی و خارجی

رصفا وسیله ارتباطی بوده و کارایی آموزشی ندارند) ،اینرتنت رایگان و یا نیمه رایگان در استفاده از آن ،برنامه رایگان و فاقد

هزینههای جانبی ،امکان تعریف اتوماتیک کالسهای درس برای دبیران(کالس بندی) ،داشنت سطوح دسرتسی مدیریت فعالیتهای
کالس درس ،پرهیز از آموزش موازی در سایر برنامهها و رسدرگمی مخاطبان ،امکان بایگانی مطلوب فرایندهای آموزشی و ارزیابی
کالس درس ،امنیت اخالقی و رفتاری و اجتامعی دانش آموزان و اولیای محرتم ،امکان نظارت و هدایت کالسهای درس ،پیش بینی

صحیح ابزارهای مورد نیاز تدریس در کالس درس(از قبیل :ارسایل و دریافت فایلهای تصویری و صوتی و متنی به صورت یک طرفه
و تعاملی ،حضور و غیاب کالس ،ارسال و دریافت تکالیف ،اخذ و بررسی آزمونها ،کارپوشه دبیران محرتم ،وجود بایگانی مطلوب
محتواهای مکمل آموزشی ،اطالع از اخبار و وقایع آموزشی و تربیتی ،تلویزیون اینرتنتی ،پخش مطالب جذاب و کاربردی و مهارتی
آموزنده ،امکان نطرسنجی ،امکان ایجاد گروهها و کانالهای متنوع کاربردی
مجدد تاکید می گردد در صورت از دسرتس خارج شدن برنامه و یا کاهش فراوان خدمات پیش بینی شده ،مدرسه استفاده از

برنامههای کاربردی دیگری را به صورت جایگزین پیش بینی و در دستور کار قرار خواهد داد.
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 -0دبیران متناسب با برنامه اعالم شده در مدرسه حضور خواهند داشت و صرفا در ساعات اعالم شده نسبت به تدریس و پیگیری
موارد آموزشی و تربیتی در سامانه "شاد" و مدرسه اقدام خواهند نمود .حضور دانش آموزان صرفا با رعایت کامل پروتکلهای
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی از طرف ایشان و طبق جدول زمانبندی اعالم شده مقدور میباشد.
 -1لطفا اولیای محترم از مراجعه حضوری به دبیرستان غیر از موارد اداری و مالی و ضروری خودداری نموده و صرفا در روزهای دوشنبه و
چهارشنبه مسئولین مدرسه پاسخگوی موارد ضروری به صورت حضوری میباشند .پاسخگویی به سواالت و درخواستهای اولیای
محترم از طریق شماره تلفنهای مدرسه و همچنین ارسال درخواست در سامانه " شاد" به شخص مربوطه امکانپذیر میباشد.
 -6ناگزیر و علیرغم اهداف برنامه درسی ملی به تخصیص و یا کاهش برخی دروس عملی به تئوری در آموزشهای مجازی
شدهایم ،با توجه به این شرایط مقتضی میباشد آموزش های عملی و کاربردی برخی از دروس(مانند :کار و فن آوری ،هنر ،تربیت بدنی و
 )..از طریق آموزشهای مکمل سامانه "شاد" و همچنین فرصت استفاده از اماکن خاص ورزشی و هنری و مهارتی توسط اولیای محترم و
دانش آموزان مدنظر و اجرایی گردد.
 -7با توجه به برگزاری کالسهای درس در سامانه "شاد" مقتضی است مطابق برنامه هفتگی نسبت به تهیه و در اختیار قرار دادن رایانه ،تلفن
همراه ،تبلت در ساعات مذکور به فرزندتان اقدام نمایید(.با توجه به اطالعات کسب شده و تجارب قبلی ،برنامه شاد بر روی سیستم عامل
 IOSکارایی کامل را ندارد و توصیه میگردد از گوشی اندروید استفاده نمایید)
الزم است نسبت به نصب آخرین نگارش برنامه "شاد" صرفا از نشانی shaddl.medu.ir :اقدام نمایید.
 -3پس از نصب برنامه "شاد" ضروری است در قسمت تنظیمات برنامه نسبت به درج نام کاربری به عنوان " نام و نام خانوادگی" به
صورت فارسی و درج صحیح شماره تلفن همراه اقدام نموده و سپس در بخش بیوگرافی" کالس و پایه تحصیلی در دبیرستان جابربن
حیان" درج گردیده و سپس به افزودن جدیدترین تصویر چهره دانش آموز (عکس پرسنلی) ودرج شماره کالس اقدام نمایید.
تذکر مهم :دبیران و مسئولین مدرسه در صورت عدم انجام تنظیامت فوق نسبت به حذف و اخراج دانش آموز از کالسهای درس
اقدام خواهند منود.
 -0بدیهی است کالسهای درس به منظور انجام فرایندهای یادگیری برای شخص دانش آموز برگزار میگردد و عدم حضور مطلوب ایشان
موجبات خسران ایشان ،خانواده و مدرسه را فراهم مینماید ،لذا آنچه ضروری میباشد اهتمام اولیای محترم در " فراهم نمودن شرایط و
امکانات الزم" " ،پیشگیری از وقوع تخلفات آموزشی ،تربیتی ،انضباطی"" ،نظارت" " ،هدایت" و " اطالع رسانی موارد ضروری به
مسئولین مدرسه" بیش از پیش در شرایط حاضر ضرورت دارد.
 -10از دانش آموزان عزیز تقاضا می کنیم بر اساس برنامه اعالم شده مباحث درسی را پیگیری نمایند و مسئولیت تالشگری و رشد علمی را
خود به عهده گیرند تا اولیای محترم کمتر دچار دغدغه گردند.
 -11در ابتدا و حین هر جلسه تدریس ،دبیران موظف به رسیدگی و ثبت وضعیت حضور و غیاب دانش آموزان میباشند ،تشخیص موضوع
برعهده دبیران محترم میباشد.
 -12پاسخ به سواالت و تکالیف دبیران محترم با توجه به چارچوبهای اعالم شده از طرف ایشان در سامانه "شاد" صورت خواهد پذیرفت .از
ارسال فایلهای مربوطه به غیر از شخص دبیر و یا سرگروههای اعالم شده و در خارج از تاریخ و ساعات اعالم شده و خارج از
چارچوبهای خواسته شده جدا خودداری گردد.
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 -18بیان مطالب و طرح سواالت در کالس های درس و یا برای شخص دبیر مقتضی است با رعایت کامل موارد آموزشی و اخالقی و انضباطی
صورت پذیرفته و در صورت طرح موارد خارج از مفاد آموزشی و یا شئونات مدرسه ،دبیران ناگزیر به رسیدگی ،حذف موقت و یا دایم
شخص دانش آموز خواهند شد.
تذکر مهم :ارسال هرگونه پیام در فضای مجازی به منزله شخص واقعی فرستنده محسوب میگردد ،لذا رعایت موارد امنیتی و اخالقی
توصیه اکید میگردد.
 -10در صورت بروز مشکالت آموزشی و تربیتی در کالس درس و عدم مرتفع نشدن مشکل ،مقتضی است در اسرع وقت موارد الزم به اطالع
معاونین مدرسه از طرق الزم جهت رسیدگی رسانده شود.
 -11استفاده از پیام رسانهای خارجی به منظور آموزش در مدارس فاقد مجوز و ممنوع بوده و الزم به ذکر است این
پیام رسانها در جهت پیشبرد فعالیتهای آموزشی کارایی موثری نداشته و تخلف برخی مراکز آموزشی در استفاده
از این برنامهها توجیهی بر مفید و یا اطمینان بخشی به خانوادههای محترم نبوده و حفظ حریم و حرمت و امنیت
خانوادههای محترم در فضای مجازی را نیز بر خود الزم میدانیم.
 -16با توجه به استفاده وسیع از فضای مجازی برای کارهای مختلف به هر حال احتمال اختالل در ارتباط اینترنتی و  ...وجود دارد ،تقاضا داریم
در صورت مواجهه با این گونه مسایل ،مضطرب و نگران نباشید و با آرامش و دقت مشکل را پیگیری نمایید و از رها کردن برنامه
آموزشی خودداری فرمایید.
 -17در صورت صالحدید شورای آموزشی مدرسه در به کارگیری از ابزارهای آموزشی در فضای مجازی(وب سایت و نرم افزارهای آموزش
الکترونیکی) و کسب مجوزهای قانونی از آموزش و پرورش ،موارد الزم و نحوه استفاده به اطالع اولیای محترم و دانش آموزان رسانده
خواهد شد .بدیهی است در این رابطه تالش مدرسه به منظور دسترسی مطلوب ،هزینههای منطقی و کاربست دبیران و دانش آموزان از
این ابزارها مدنظر قرار خواهد گرفت.
 -13ارزشیابی از فعالیت دانش آموزان منحصر به حضور و غیاب و یا امتحانات پایانی و  ..نمیباشد .به منظور ارزشیابی صحیح از دانش آموزان
دبیران نسبت به ثبت وقایع کالس درس در دفتر مربوطه با لحاظ نمودن موارد ذیل اقدام نموده و نمره نهایی دانش آموز را استخراج
خواهند نمود:
حضور و غیاب دانش آموز ،نحوه تعامل و فعالیت و مشارکت در کالس درس و مستندات و شواهد جمع آوری شده ،وضعیت
تکالیف ،ارایه پروژه و تحقیق و پژوهش مرتبط با دروس ،نتایج آزمونها و آزمونکها و پرسشهای کالسی ،خالصه نویسی،

ابتکارات و خالقیتها در موقعیتهای یادگیری ،رعایت ضوابط و آیین نامههای کالس درس ،نتایج آزمونهای پایانی

 -10مجدد تاکید میگردد نحوه برگزاری آزمونهای میان و پایان نیم سالهای تحصیلی متعاقبا با توجه به شرایط ابالغی ،اعالم خواهد شد،
آنچه حائز اهمیت است تالش دانش آموزان به منظور یادگیری مطلوب مفاهیم درسی و کسب نمرات مستمر در طول سال تحصیلی
میباشد و آزمونهای پایانی صرفا بخشی از نمره نهایی دانش آموز را اختصاص خواهد داد.
 -20در پیام رسان "شاد" کانالهای آموزشی و پرورشی در زمینههای دروس مختلف و حتی اولیای محترم با محتواهای مورد تایید تولید
گردیده و در دسترس مخاطبان قرار دارد ضمن توصیه به استفاده از این محتواهای مکمل ،تهیه ابزارهای کمک آموزشی و کمک درسی
که امروزه در سطوح متنوع تولید و در دسترس عموم میباشد الزم است بیش از پیش مورد اهتمام اولیای محترم و دانش آموزان قرار
گرفته و توسعهی کتابخوانی و مطالعهی آزاد و تهیه منابع کمک آموزشی در جهت بهبود یادگیری در شرایط کنونی مورد عنایت و
صرف هزینه توسط اولیای محترم باشد.
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 -21با توجه به عدم حضور مستقیم و یا حتی غیر مستقیم مسئولین و دبیران آموزشی در فرایندهای یادگیری دانش آموزان در فضای مجازی،
مسئولیت نظارت ،راهنمایی و هدایت تحصیلی دانش آموزان به طور جدی و مهم بر عهده والدین عزیز میباشد ،امید است در این رابطه با
بهره مندی از محتواهای مطلوب مشاورهای منتشرشده در فضای مجازی و انجام صحیح وظایف توسط والدین ،نتایج مطلوب نیز فراهم
گردد.
 -22بازبودن مدرسه و ارایه آموزش های حضوری به دانش آموزان اصل مهمی در تربیت تمام ساحتی است .لذا اولویت با حضور دانش
آموزان در مدرسه است و مدرسه صرفا در مواردی که مسئولین حضور دانش آموزان را در مدرسه ممنوع اعالم نمایند و یا به تعبیری
شرایط را پرخطر تلقی و اعالم تعطیلی نمایند ،باز میباشد.
فضای فیزیکی مدرسه نیز برای شرایط برگزاری کالسها به صورت حضوری در حد مقدورات آماده گردیده است .و برنامه حضور
دانش آموزان در مدرسه به صورت اختیاری و در هفتههای زوج و فرد(مطابق جداول پیوستی) پیش بینی شده است،
در این رابطه تذکر موارد ذیل ضروری میباشد:

الف -توصیه می شود اولیای محرتم نهایت همکاری به منظور حضور حداکرثی دانش آموزان در مدرسه را طبق جدول برنامه اعالم
شده بنامیند .عدم حضور دانش آموزان در مدرسه در کوتاه مدت و بلند مدت آثارنامطلوب فراوان تربیتی ،آموزشی ،جسمی و روحی
و روانی را به دنبال خواهد داشت.
ب -از دانش آموزان انتظار میرود حداقل برای رفع اشکال دروس طبق جدول زمانبندی اعالم شده در مدرسه حضور به هم رسانند.
ج  -دانش آموزان از ابتدای حضور در مدرسه تا هنگام مراجعت به منزل ملزم به رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و فاصله
گذاری اجتامعی میباشند ،در صورت عدم رعایت موارد الزم ،مدرسه از پذیرش ایشان معذور میباشد.

د– دبیران در هنگام حضور دانش آموزان در کالس درس ،اقدام به تصویربرداری از کالس درس و ارسال برای دانش آموزانی که در
مدرسه حضور ندارند خواهند منود.
ه -با توجه به فیلمربداری زنده از کالس درس و ارسال همزمان فایل تصویری به صورت زنده برای دانش آموزان حارض در منزل،
انتظار بیشرتی از دانش آموزان حارض در مدرسه پیرامون رعایت انضباط کالس درس و طرح سواالت و ادبیات محاورهای میرود.
و -حضور دانش آموزان در مدرسه فرصت مناسبی برای رفع اشکاالت و ابهامات از دبیران و تفهیم بهرت مطالب برای ایشان شده و
دبیران محرتم نیز امکان تدریس بهرتی با توجه به حضور ایشان خواهند داشت.
ز -دانش آموزان حارض در مدرسه در زنگهای تفریح پیش بینی شده ملزم به رعایت کامل فاصله گذاری اجتامعی بوده و در
زنگهای ورزش نیز مجاز به انجام فعالیتهای ورزشی جمعی و پربرخورد منیباشند و طبق آیین نامه فعالیت ورزشی انفرادی در
محیط باز بالمانع میباشد.

ح -رعایت ویژه تردد در هنگام ورود و خروج از مدرسه و عدم ازدحام مورد تاکید است.
ط -متامی دانش آموزان در ابتدای هفته های حضور در مدرسه ملزم به ارایه و تکمیل فرم خوداظهاری مبنی بر عدم وجود عالئم
مرتبط با بیامری کوید 91میباشند.
ی – با توجه به رضورت تهویه مناسب و جریان هوا در کالسهای درس و بازبودن درب و پنجره کالسهای درس ،رعایت پوشش
مناسب توسط دانش آموزان با عنایت به آغاز فصل رسما مورد تاکید است.

ک  -مدرسه در سال تحصیلی  9911-9011امکان ارایه رسویس ایاب و ذهاب را نخواهد داشت و مسئولیت رفت و آمد دانش آموزان
در طول سال تحصیلی و امتحانات بر عهده اولیای محرتم میباشد .متقاضیان رسویس ایاب و ذهاب میتوانند با پیامنکار محرتم سال
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گذشته مدرسه(جناب آقای رجبی) روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت  1الی  99به صورت تلفنی متاس حاصل منوده و درخواست
خویش را به ایشان اعالم منایند .البته این موضوع به منزله ارایه رسویس ایاب و ذهاب رسمی توسط مدرسه منیباشد.
ل– با توجه به مشکالت ناشی از چرخشی بودن حضور دانش آموزان در مدرسه و متایل برخی از اولیای محرتم به استفاده از
آموزشهای مجازی ،نظارت بیشرت والدین بر رفت و آمد در موارد حضور در مدرسه مورد تاکید و پیگیری میباشد.
م -رعایت سایر مقررات و ضوابط انضباطی در زمان حضور در مدرسه الزامی میباشد ،با توجه به عدم رضورت تهیه "لباس فرم
دانش آموزی" انتظار میرود در هنگام مراجعه به مدرسه دانش آموزان پوشش مناسب داشته باشند(شلوار پارچهای معمولی ،پیراهن
ساده آستین بلند بدون هرگونه آرم ،رعایت بهداشت موی رس مورد تاکید است)
ن -همراه داشنت ماسک مناسب بر عهده دانش آموزان بوده و توصیه میشود دستکش و مایع ضدعفونی کننده نیز دانش آموزان
همراه خود داشته باشند و تنها از لوازم التحریر شخصی استفاده منایند.

س -با توجه به عدم فعالیت "پایگاه تغذیه سامل"(بوفه) ،در صورت نیاز دانش آموزان به موارد تغذیه ،الزم است اولیای محرتم پیش
بینی موارد الزم را داشته باشند.
ع -همراه نداشنت لوازم غیررضوری به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی بیش از پیش مورد تاکید است و رصفا دانش آموزان
کتاب هاو دفاتر درسی و لوازم التحریر مورد نیاز را همراه داشته باشند و در اختیار سایر دوستان خویش نیز قرار ندهند.
 -28برگزاری کالسهای فوق برنامه آموزشی ،جبرانی و  ...در دستور کار مدرسه قرار داشته و در زمان مقتضی و پس از انجام
بررسیهای الزم برنامه این کالسها برای مخاطبان اعالم خواهد شد و در این رابطه جای نگرانی نمیباشد.
 -20راههای ارتباطی با مدرسه مجدد به شرح ذیل اعالم و یادآوری میگردد:
کانال مدرسه در پیام رسان "بله"https://ble.ir/jaberhayyansch :
وب سایت دبیرستانhttp://jaberhayyansch.ir :
کانال تلگرام پایه هفتم -@jaberpaye7 :کانال تلگرام پایه هشتم -@jaberpaye3 :کانال تلگرام پایه نهم @jaberpaye0 :
کانال تلگرام اخبار مدرسهhttps://t.me/jaberhayyan :

شماره تلفنهای مدرسه00672110-00670171-00610000☎ :
 -21برنامه های پیش بینی شده در سطرهای قبلی در صورت تغییر شرایط موجود و یا ابالغ دستورالعملهای جدید از طرف آموزش و پرورش
احتمال تغییر داشته و تا اطالع ثانوی این شیوه نامه اجرا میگردد.
 -26مدرسه به مانند گذشته منتظر همراهی و هم افزایی والدین گرامی و سایر نهادهای مسئول به منظور مشارکت و مرتفع نمودن موانع موجود
و تامین اعتبارات الزم میباشد .متاسفانه الزم است رسما اعالم نماییم در حال حاضر از شرایط خوب اقتصادی و منابع و امکانات
الزم و حتی در برخی موارد ضروری نیز محروم هستیم و چشم امید خدمتگزاران شما به حضور به موقع و صحیح در یاری

رساندن به فعالیتهای پیش بینی شده میباشیم .لطفا شماره حساب مدرسه را در اختیار افراد خیر و نیکوکار نیز قرار دهید تا آنها نیز
مانند شما سهمی در عمران و آبادانی مدرسه و اجرای فعالیتهای الزم در آن داشته باشند.
بانک ملی ایران – شعبه شهرک اکباتان – کد 0770
شماره شباIR00700777777005771000:775 3
در پایان امیدواریم بتوانیم سالی پربار را باهم سپری کنیم و با رفع این بیماری بار دیگر در کنارهم از رشد و بالندگی لذت بیشتری ببریم .به
امید روزهای خوب و خبرهای خوش.
شورای سیاستگذاری دبیرستان هیات امنایی جابربن حیان
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