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 ، دانش آموزان عزیز بزرگوار اولیای   

 سالم

ار  کوو ا در ک تتتتتتتتتتور   با توجه بههمان طور که مطلع هستتتتتتتتتت ی  ،  ن    بهبود نستتتتتتتتتترو ا  ن و همچنی   موفقیت آمی 

از ابب ای  دانش آموزان  ، امکان حضتتتتتتور م رستتتتتتهبودن طرح حضتتتتتتور دانش آموزان عال ه من  از ابب ای آبان ما  در  

 فواهم ش   و م رسه از این موضوع پ  یبانن یم کن .   ج ی تو آذرما  به صورت  

از اببت ای آذرمتا ،بو آن ابالغیته آموز  و روور  مبرن بو حضتتتتتتتتتتتتتتتور دانش آموزان در مت رستتتتتتتتتتتتتتتته  بتا توجته بته  

ار  حضتتتتور دانش آموزان را با رعارت تمایم رووتک      شتتتتشبه شتتتت تتتتم های به اشتتتترف و فاصتتتتله اجبما  از  شتتتت رم تا ا 

 آذرما  تا پاران  وبت اول به صورت دو گوو  الف و ب فواهم  ماییم. 

  15در وا ع گوو  بن ی دانش آموزان ب ین صتتتتتتتتورت دواه  بود که دانش آموزان در هو والگ به دو گوو   

 م دواهن  ش .  فو  یمه دوم والگ)گوو  ب( تقسی  15 فو  یمه اول والگ)گوو  الف( و 

 

روزهای زوج گوو  الف هو والگ در م رستتتتتته حاهن دواهن   آذر ما ( در   10ایل   6)هفبه ابب انی آذرما در 

ل  و  شتتتتتتتتتتتتتت    ن ن در  در والگ های آموزش  حضتتتتتتتتتتتتتتور دواهن  رافتگوو  ب والگ به صتتتتتتتتتتتتتتورت ملازی و در مین .همچنی 

ل به صتتتتتتورت ملازی  ن ن گوو  الف در مین و گوو  ب در   در والگ های آموزش  حضتتتتتتور دواهن  رافتروزهای فود  ی 

 م رسه حضور ری ا دواهن  کود. 

 

در روزهای زوج گوو  ب هو والگ در م رستتتتتتتتتتتتتتته حاهن دواهنت     آذر ما (  17ایل   13)در هفبته دوم آذر ما 

ل  گوو  الف والگ به صتتتتتتتتتتتورت ملازی و    شتتتتتتتتتتت   ن ن در  در والگ های آموزش  حضتتتتتتتتتتتور دواهن  رافتو در مین .همچنی 

ل به صتتتتتتورت ملازی   ن ن گوو  ب در مین و گوو  الف در  در والگ های آموزش  حضتتتتتتور دواهن  رافت روزهای فود  ی 

 م رسه حضور ری ا دواهن  کود. 

ن در    ی 
 
  این رو   تا پاران  وبت اول ادامه دواه  داشتتتتتتتتتتتتتتتت و به صتتتتتتتتتتتتتتتورت هفب 

 
اببت ای هو هفبته ،ونو  

ار  حضور گوو  الف و ب در آن هفبه از طریق وا ال های م رسه اطالع رسانن دواه  ش .   ا 

و ی  همچون لب تاب و تبلت و اینیف ت در  الزم به تذکو استتتتتتتتتت همچون آبان ما ، از آوردن وستتتتتتتتتار  المیف

وری  یستتتت و دانش آموزانن که  م رستتته استتتبقبال یم کنیم  ن یم توا ن  در  لیکن هن امکان آوردن ستتتیستتتبن   ار    ی 

ن دانش آموزانن فواهم شتتتتتت      2م رستتتتتته حاهن شتتتتتتو  رضتتتتتتمن اینکه در هو والگ   ستتتتتتیستتتتتتبم وجود دارد که بوای ونی 

 است. 



موضتتوع را  کن   تا پاران  وبت اول در م رستته حضتتور ری ا  مار   یستتت  در صتتورنف که دانش آموزی  ✓

ل ریتام اطالع دهنت و رتا پز از تمتاگ بتا شتتتتتتتتتتتتتتتمتار  داد  حبمتا بته مربیتان  دم در ستتتتتتتتتتتتتتتمیم بتا ارستتتتتتتتتتتتتتتتا

 ای ان،ریغام بوای ای ان بنذار  . 

در صتتتتتتورنف که دانش آموزی بنای به حضتتتتتتور در م رستتتتتته دارد لیکن به دلی  کستتتتتتالت را موضتتتتتتو    ✓

رک روز را امکان حضتتتتتتتور در م رستتتتتتته   ارد و یم دواه  به صتتتتتتتورت ملازی در آن روز وار را د بال 

 صبح آن روز پز از تماگ با مونو  دم،موضوع را اطالع دهن .   9ب  از ساعت کن  حبما تا  

 

 در رفت و آم  و استبفاد  از اوسز  که  در صتورنف   ✓
 
دردواستت جا دانش آموزی به دلی  هماهن 

به جانی از گوو  الف به ب را بوعکز را داشتتتبه باشتتت  موضتتتوع را به مربیان  دم اطالع ده  تا پز  

 له آن اطالع رسانن شود. از بورش موضوع،  ی

 

در صتتتتتورنف که دانش آموزی عال ه من  استتتتتت تمایم روزهای هفبه را به م رستتتتته بیار  یم بایستتتتتت   ✓

دردواستتتتتتت دود را در  ستتتتتتمت ریام های ستتتتتتمیم بوای مونو  دم دود ارستتتتتتال کن  تا پز از بورش  

ار ،  یله دردواست ای ان توس  مونو  دم ارسال گودد. 
 ا 

 

 

 

ح زیو است: الزم به    توضیح است شمار  داد  مربیان  دم در سه پاره به ا 

 

 117جناب آ ای موسوی)مونو  دم پاره هفبم(:داد   •

 

 

 118بم(:داد   )مونو  دم پاره هسلیمانن جناب آ ای  •

 

 119جناب آ ای هاشن )مونو  دم پاره  هم(:داد   •

 

 

 

 

 

ا و  با تق رم سبان دور  اول مفی  - ماحیف                                                                               (رادگار امام)آموز  دبی 


