میثاق نامه اولیای گرامی

دانش آموزان دبیرستان ایمان (دوره اول)

تحول یک کلمه است  ،لکن در پشت این وجود لفظی یک دنیا کار نهفته است  « .مقام معظم رهبری»

هم نق
باسپاس از خدای زبرگ وردراستای ارجای سند تحول بنیادین آموزش و رپورش و با توهج هب جای گاه و ا یت ش اولیاء رد کم هب ارتقاء
و رشد همه جانبه دانش آموزان  ،ما اولیای دانش آموزان دبیرستان ایمان با یکدیگر میثاق می بندیم هک :
 -1درحفظ آرامش محیط خانه و خانواده و ایجاد بستری امن جهت مطالعه و یادگیری بهتر فرزندانمان
تالش می کنیم.
 -2نسبت به رعایت مسائل پرورشی  ،تربیتی و اخالقی فرزندانمان تأکیدات الزم را می کنیم.
 -3به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت های آموزشی و پرورشی و  ....با مدرسه نهایت همکاری را
می نماییم .
 -4بابهره گیری از آموزه های دینی برای عملی شدن سبک زندگی سالم  ،در کمال آرامش در خانواده سعی
و تالش می کنیم .
 -5همواره فرزندانمان را به انجام فریضه نماز جماعت در مدرسه ترغیب و تشویق می نماییم .
 -6در حفظ  ،تعمیق و اشاعه فضایل دینی – اخالقی فرزندمان با مدرسه همکاری الزم را می نماییم .
 -7باتشویق و ترغیب فرزندانمان به مطالعه وپژوهش هدفمندوبا زمینه شناسایی و بروز استعدادهای او
رافراهم می نماییم .
 -8در صورتیکه فرزندانمان به هر علت نتوانند در دبیرستان حضور یابند مسئولین آموزشگاه را از علت
و چگونگی موضوع مطلع می نماییم.
 -9در جلساتی که مدرسه در زمینه های مختلف برگزار می کند با درک حساسیت الزم جهت ارتقاء
توانمندی های خود تا حد امکان شرکت می کنیم.
 -11فرزندانمان را برای شرکت در فعالیت های فوق برنامه ترغیب می نماییم .
 -11نسبت به حضور و خروج به موقع فرزندانمان توجه و مراقبت الزم را می کنیم.
 -12در انجام امور مالی و مشارکتی مدرسه با توجه به توانمندی خود همکاری الزم را با مدرسه می کنیم.

