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« آموزش تخصصی هر پایه تحصیلی در یک مدرسه مستقل ویژگی منحصر به فرد مؤسسه آموزشی امید است»
اولیا گرامی  :ضمن عرض خیر مقدم  ،از این که مجتمع آموزشی امید را برای شروع تحصیالت رسمی فرزندتان انتخاب کرده اید از حسن
نظر شما صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم.
افتخار داریم در 10واحد آموزشی دبستانی و دبیرستانی با  3946دانش آموز  237 ،پرسنل متخصص و تالشگر در کارنامه  29ساله،
خدمتگزاری در عرصه تعلیم و تربیت دانش آموزان توفیقات گسترده علمی  ،آموزشی  ،پرورشی  ،هنری  ،ورزشی  ،خالقیت و مهارتی را در
سطوح کشوری  ،استانی و ناحیه ای را به خانواده های فرهیخته دانش آموزان عزیز تقدیم کنیم .
آرزو داریم همواره از عنایت خداوندی و توجهات ائمه اطهار علیهم السالم در فرایند تعلیم و تربیت همچنان شکوفائی استعداد های بالقوه و
ارزشمند این امانت های الهی را پاسداری کنیم .
خواهشمند است شرایط ،توصیه ها و امکانات مندرج در این برگه را با دقت کامل مطالعه فرمایید  .در صورت پذیرش کامل ویژگی های این
مؤسسه آموزشی نسبت به تکمیل فرم تقاضا اقدام فرمایید.
********************************************
 _1شرایط فیزیکی  :متمنی است وسعت حیاط  ،کالس ها  ،تأسیسات گرمایشی(رادیاتور) و سرمایشی(کولر)  ،سرویس های بهداشتی ،
ظرفیت کالس ها  ،نور کالس ها و عنایت به این مهم که مدارس غیر دولتی نوعاً در مکان های مسکونی است احتمال تعویض محل مدرسه
به سبب پایان مهلت قرار داد می تواند ممکن الوقوع باشد همه موارد را در نظر داشته باشید .
 _2درپایه اول از  8کالس به طور تصادفی(قرعه کشی)  5کالس داخل یک ساختمان و 3کالس داخل ساختمان مقابل آن تشکیل می گردد
.
 _3ظرفیت کالس ها بین  26تا  34نفر با توجه به وسعت و گنجایش هر کالس ساماندهی می گردد .
 _4با عنایت به آثار ارزنده اجرای طرح منحصر به فرد این مجتمع مبنی بر استقرار هر پایه تحصیلی در یک محل مستقل  ،لزوماً محل تحصیل
پایه های بعدی در فضاهای جدید خواهد بود .
 _5بر اساس تجارب سال های گذشته چیدمان دانش آموزان در کالس ها  ،به لحاظ رعایت عدالت آموزشی و حقوق کلیه دانش آموزان
صرفاً بر اساس حروف الفبای فامیل صورت خواهد گرفت و حق انتخاب کالس و معلم توسط اولیاء محترم میسر نخواهد بود .
 _6معلمین هر پایه برگزیده و منتخب از نیروهای بازنشسته و آزاد  ،دارای تجربه و تخصص الزم هرپایه هستند  ،لذا به علت حضور دانش
آموزان هر پایه در یک واحد مستقل  ،فرصت تبادل تجارب و هماهنگی بیشتر در روش های تدریس و مسائل انضباطی مستمراً در جهت
همسویی و هماهنگی بین معلمان محقق می گردد .
 _7مدرسه بر اساس مصوبه وزارت آموزش و پرورش روزهای پنجشنبه تعطیل می باشد و ساعت شروع و اتمام کار بین 7:45الی 13:30
خواهد بود  .حضور دانش آموزان در مراسم صبحگاهی الزامی است .
 _8به پیشنهاد همیشگی اولیاء محترم به لحاظ ایجاد هماهنگی بیشتر در فرصت های برابر آموزشی و آموزش دروس رسمی و دروس فوق
برنامه به صورت هماهنگ برای کلیه دانش آموزان صورت خواهد گرفت .
 -9تدریس دروس پایه هر کالس با معلم کالس و دروس فوق برنامه مانند ( مهارت های زندگی _ آزمایش های علوم _ ادبیات کودکان
 ،خالقیت) و دروس هنر و تربیت بدنی توسط معلمان تخصصی صورت می گیرد.
 -10استفاده از سرویس ایاب و ذهاب برای همه ی متقاضیان وجود خواهد داشت ولی توصیه می شود مشکالت خاص راههای بسیار دور
را دقیقاً مورد توجه قرار دهند تا از نظر سرویس دهی و یا زمان رفت و آمد مشکلی ایجاد نگردد .

 _11پاسخگویی تمام مسائل مربوط به سرویس ایاب و ذهاب توسط نماینده شرکت سرویس دهنده است که متعاقباً نام و شماره تلفن ایشان
اعالم می گردد  .دریافت وجه سرویس صرفاً به عهده مدرسه می باشد .
 -12زنگ ورزش به لحاظ خردسالی دانش آموزان پایه اول  ،زیر نظر مربی تخصصی در حیاط مدرسه انجام می گیرد و روزهایی که هوا
سرد باشد فعالیت های متنوع کالسی انجام می دهند .
 _13بر اساس آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مدارس غیر دولتی  ،در صورت انصراف پس از ثبت نام به هر علت تا قبل از 31
شهریور % 5تا امتحانات نوبت اول  % 50و بعد از امتحانات نوبت اول  %100شهریه کسر خواهد شد .
 _14مبلغ شهریه پرداختی فعلی علی الحساب می باشد  .لذا به محض اعالم شهریه مصوب سال  400_401اطالع رسانی می شود و اولیای
ارجمند متعهد به پرداخت شهریه مصوب به طور کامل خواهند بود .
 _15چک های مرحمتی اولیا در خصوص شهریه یا سرویس همیشه یکماه قبل از سررسید به بانک واگذار می گردد  .مستدعی است زمان
سر رسید چک ها را با دقت به خاطر داشته باشند تا مشکلی به عنوان چک های برگشتی ای جاد نگردد  .نهایتاً مدرسه در مورد چک های
برگشتی مسئولیتی از نظر تأ خیر زمان اطالع رسانی نخواهد داشت .
 _16به علت عدم پذیرش چک های قدیمی و چک های مؤسسات تعاونی از سوی بانک ها به صورت چکاوک  ،مدرسه از دریافت این
قبیل چک ها معذور است .
 _17زمان تهیه فرم لباس مدرسه در صورت حضور در ماه های تیر و مرداد اعالم می شود و پوشش لباس فرم مدرسه و لباس ورزشی
هماهنگ در ساعات ورزش موکداً مورد تقاضا است .
 _18از اولیاء گرامی تقاضا داریم با حضور مؤثر در جلسات هماهنگی که معلمان هر کالس برای پیشرفت امر آموزش و رسیدگی دقیق تر
به امور انضباطی و تحصیلی خواهند داشت  ،مدرسه و معلمان را یاری فرمایند .
 _19مسئوالن مدرسه همیشه شنوای پیشنهادات قابل اجرا از سوی اولیاء گرامی می باشند .
 _20تقاضا داریم در صورتی که فرزندتان شرایط ویژه ای از نظر جسمی  ،روحی  ،عاطفی یا بیماری و ویژگیهای خانوادگی دارد  ،معلم
کالس و یا مدیریت و معاونین محترم را آگاه فرمایید .
 _21در صورت خطرناک یا رفتارهای مزاحمت زا دانش آموز و اختالل در امر یادگیری سایر دانش آموزان  ،برابر مقررات انضباطی عمل
خواهد شد .
 _22حضور به موقع ( صبح ) و خروج به موقع (ظهر ) دانش آموزان موکداً مورد تقاضا است .
 _23با توجه به اختصاص یک ساعت خاص درهفته جهت مالقات با اولیاء گرامی  ،متمنی است مؤکداً از مراجعه مستقیم به کالس که
موجب تضییع وقت سایرین می گردد  ،خودداری فرمایید (.دفتر مدرس ه همیشه پاسخگوی اولیای گرامی می باشد ).

 _24از اینکه اولیای محترم به لحاظ احترام به ساحت مقدس مدرسه و تکریم اعتقادات مذهبی و جلب خشنودی خداوند و ائمه اطهار

علیهم السالم شئونات مدرسه را رعایت می فرمایندصمیمانه سپاسگزاریم .
 _25موفقیت های تحصیلی دانش آموزان با تالش های الزم و وجود استعدادهای بالقوه آنان و برنامه ریزی های دقیق مدرسه و همکاری
خانواده های محترم با برنامه های آموزشگاه تحقق می یابد .
از هماهنگی و مساعدتها و انتقادهای سازنده و قابل اجرای شما که موجبات پیشرفت و تعالی فرزند عزیز مان را فراهم می کند  ،پیشاپیش
تشکر و قدردانی داریم .
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