
 

 نُدن مدرسه ه  
 ه توافق نامه بین خانه و مدرس

 پدر/مادر یا سرپرست دانش آموز

نُدنبه عنوان پدر/مادر/ سرپرست دانش آموز مدرسه    ما   : تضمین میکنم/میکنیم نکات زیر را ه 

   نیفورم کاملیووسایل و لوازم مورد نیاز او با  با به مدرسه حضورمرتب و سر وقت فرزندم  •

 برای انجام تکالیف مدرسه   پشتیبانی کامل او •

 رفتار فرزندماخالق و ارتباط بامقررات انظباطی مدرسه درپشتیبانی کامل از •

 کند  می  کمک وهر گونه جلسات دیگری که  به پیشرفت آموزش فرزندم شرکت در جلسات خانه و مدرسه •

 شود  می موزش فرزندمبه آ ث صدمهعصورت ایجاد هر گونه مشکلی که بااگاه کردن مدرسه در  •

   ودفتر مدرسه جهت شناسایی ا کامپیوتردر موافقت به نگاهداری عکس فرزندم •

 دانش آموز

 تضمین میکنم: دانش آموز مدرسه  هنُدن نکات زیر را  به عنوان من 

 کامل   نیفورمیو با  با وسایل و لوازم مورد نیازو  به مدرسه  حضورمرتب و سر وقت •

 چه در خانه چه در مدرسه  ،و آموزش داشتن طرز فکر مثبت نسبت به فراگیری دانش •

 مقررات انظباطی مدرسه  همیشگی   عایتر •

 قوانین مدرسه همیشگی  کردن رویپی •

 محیط مدرسه   رعایت احترام وادب در •

 عضای مدرسه درصورت داشتن هر گونه مشکل یا نگرانیآمادگی مکالمه با یکی ا   •

 شرکت و همکاری فعاالنه درامور مدرسه   •

 مدرسه

   هستیم:موظف به وظایف زیر  ما به عنوان مسولین مدرسه

مثبتی برزندگی  همه تاثیرباال  انتظارات و استانداردبا   که بتوانده نُدن  مدرسه   دیدگاه بیانیه اهداف ی بر آورده ساختنآرزو •

  دانش آموازن بگذارد

  شایند ما بین دانش آموز، خانه و مدرسهبرقراری روابط خو بر تاکید •

  با استاندارد باال مدرسه تکالیف انجامید برتاک •

   در مدرسه ان دانش آموز از انهمٔودباخالق و رفتار داشتنتاکید بر   •

   نیازهای فرزندتان با مناسب ،سو قابل دستر یه برنامه اموزشی متعادل  ته •

 مدرسه یخط مش پیروی طبق تکالیف مدرسه ازتنظیم وسنجش و باز بینی  •

  فرزندتانه در مدرسه برای انجام تکالیف امکانات الزم ایجاد •

 وایمنی فرزندتان  ، خرسندیسالمتی از مواظبت •

 هبه هم رعایت احترام و به گوش دادن حرف دانش آموزان و پدر و مادرشان مشتاق •

 برای ساختن نقش مثبت در جامعه   دانش اموزان توانا ساختن  •

 می کنیم  سه پشتیبانی از توافقنامه بین خانه و مدر و ، موافقت ما

 کارمند  محل امضای   محل امضای دانش آموز   محل امضای پدریامادر یا سرپرست
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