
 آیین نامه کالس های حضوری در وضعیت زرد 

 عزیز   آموزان   دانش  و  گرامی  اولیا  توجه  ابلق

 :نمایند   مطالعه  دقت  به   فرزندانمان  بهداشت  و  سالمتی  حفظ  برای  را   موارد   است  خواهشمند   گرامی  اولیا  از

 . نگردد  ایجاد  تجمع  تا  شوند  مدرسه   وارد  برنامه  شروع  از  قبل   دقیقه  ۱۵  حدود  گرامیآموزان   دانش  لطفا •

 است.   ضروری  مدرسه  روزانه  عفونی  ضد  و  کالس  مناسب  ی  تهویه  انجام  جهت  هاپنجره   داشتن  نگه  ،باز  اجتماعی  فاصله  رعایت  ماسک،  از  استفاده •

 . باشد  می  گرامی  اولیای  عهده  بر  آموزاندانش   آمد  و  رفت  مسئولیت •

 . نمایند  رعایت  جدی  صورت  به  حیاط  و  راهروها  ها،کالس   در  و  مدرسه  به  ورود  بدو  از  را  اجتماعی  گذاریفاصله  رودکه  می  انتظار  عزیز  آموزان  دانش  از •

 . نمایند  پرهیز  جدا  مجموعه  در  حضور  از  بیماری،  به  مشکوک  یا  بیماری  عالمت  گونه  هر  داشتن  صورت  در  آموزان  دانش •

 . باشند  داشته  همراه  تمیز  پالستیکی  کیسه  درون  اضافی  ماسک  شخصی،  کننده  ضدعفونی  مایع   یا  ژل  دستمال،  آب،  قمقمه  لطفا •

  حتما  افتادن  صورت  در  و  نکنند   استفاده  نیز  دیگران  وسایل  از  و  ندهند  قرار  دیگران  اختیار  در  وجه  هیچ  به  لطفا  است،  شخصی  تحریر  لوازم  و  وسایل •

 . کنند  عفونی  ضد

 !ممنوع  متر  ۲تا  ۱  فاصله  رعایت  عدم  و  دادن  دست  و  دیگریک  با  افراد  تماس •

 .فرمایید  خودداری  آموزان  دانش  خروج  هنگام  مدرسه  بیرون  در  تجمع  گونه  هر  و  مدرسه  در  حضور  از  گرامی  والدین •

 . نباشد  مدرسه  مقابل  در  حضورتان  به  ونیازی  باشد  داشته   دسترسی  شما  به  آموز  دانش  تا   نموده  مشخص  را  محلی  قبل  از  لطفا •

   حضور،  به  ضروری  نیاز  صورت  در  و   نمایید  مطرح  مدرسه  کادر  با  پیام  ارسال  یا  تلفنی  تماس  طریق  از  توانیدمی  دارد،  پیگیری  به  نیاز  که  را  مواردی •

 .فرمایید  رعایت  را  بهداشتی  دستورالعمل

 : مدرسه  روزانه  برنامه ❖

   ۷:۴۰ساعت   راس  صبحگاه  برنامه  شروع  _۱

 مراسم   پایان  از  پس  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  با  و  صف  صورت  به  کالس  به  آموزان  دانش  ورود  _۲

 : آموزاندانش   استقرار  محل_۳

 نمازخانه   ۸۰۵*

 فیزیک   آزمایشگاه  ۸۰۴*

 دوم  طبقه  نیم۸۰۳*

 سوم   طبقه  نیم۸۰۲*

 سایت ۸۰۱*

   ۱۰:۵۰  ساعت  راس  آموزشی  هایکالس   پایان  _۴

   الزم  فاصله  رعایت  با  و  صف  صورت  به  مدرسه  از  آموزان  دانش  خروج  _۵

 

 .*  شد  خواهند  جابجا  ها  لمعم  فقط  و( پایه  معاون  هماهنگی   با  و  ضروری  موارد  در  جز)شد  نخواهند  خارج  کالس  از  آموزان  دانش  تفریح  ساعات  است  ذکر  به  الزم*

 

 


