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مدرسه راھنمايی آموزش حرفه ای
دانش آموز عزيز :
شما تصميم گرفته ايد که در مدرسه راھنمايی آموزش حرفه ای ثبت نام کنيد  ،در اين سال به نفع شما
است که شانس شغلی خود را بھتر کنيد .
در صورتی که در کار ھای خود جديت و پشتکار خوب نشان دھيد شما حتما به ھدفتان خواھيد رسيد .
آرزوی ھميشگی ما خرسندی و موفقيت روز افزون شما دانش آموزان عزيز می باشد .
اولياء محترم :
آيا شما ھم به دنبال پيشرفت و موفقيت فزرندان عزيزتان در مدرسه راھنمايی آموزشی و حرفه ای ھستيد
 ،اگر به دنبال محيطی موفق و ھدفمند ميباشيد  ،دبيران و معلمان اين مدرسه نيازمند حمايت و پشتيبانی
شما والدين عزيز می باشند .

اطالعات در مورد قوانين مدرسه
سال تحصيلی :
دانش آموزان در اين مدرسه به مدت  1سال موظف به تحصيل پيوسته می باشند .
برنامه مدرسه:
دانش آموزان در مدرسه دروس اصلی  ،دروس انتخابی و دروس دلخواھی را بايد بگذرانند و ھمچنين
در گردش ھای علمی و ھر برنامه ای که مربوط به مدرسه می باشد،حضور يابند .
برنامه ريزی و آماده شدن برای انتخاب شغل :
برای آمادگی و برنامه ريزی انتخاب شغل مسئول اصلی خود جوانان و والدين آنھا می باشند .قايل ذکر
است که در اين زمينه معلمان نيز فعال بوده و دانش آموزان را راھنمائی و حمايت می کنند.
قوانين و مقررات غيبت :
شرکت در مدرسه راھنمايی آموزش و حرفه ای به دلخواه است اما بعد از ثبت نام دانش آموزان موظفند
که بدون ھيچ غيبتی در کالسھا شرکت نمايند  .ما انتظار داريم که دانش آموزان سر ساعت و بدون قطع
درس در کالس شرکت و حضور داشته باشند .

برای غيبت و تاخير حضور در سرکالس مدرسه  ،طبق قوانين نظم مدرسه :پاراگرافھای (24-37) :و) (410،100با دانش آموزان رفتار ميگردد .
دانش آموزی که  14باربدون عذرخواھی )غيبت موجه( غيبت داشته باشد و ھمچنين بيشتر از  9بار درسال غيبت غير موجه داشته باشند  ،ضمن پرداخت ھزينه ای که از شوی تعيين ميشود ،ميبايستی مدرسه
را ترک نمايد.
 برای غيبت ھای ناگھانی و پيش بينی نشده ) برای مثال بيماری ( ،بايد روز اول تلفنی اين مسئله بينساعت  7:30تا  7:45اطالع رسانی شود و يا در مدرسه بين ساعت  8:30تا  8:45حضور بھم
رسانده تا علت غيبت به اطالع معلم کالس /مسئولين مدرسه رسانده شود .
تاخير حضور درکالس وغيبت ھا در کارنامه دانش آموز درج ميگردد.در مواقعيکه دانش آموز سر کالس درس  )45دقيقه ای( حاضر نباشد  ،يا به طور کامل سر کالسھای
دروس نباشد و يا از تمام  1روز نصف روز غيبت داشته باشد ،غيبت درکارنامه دانش آموز ثبت ميشود.
موجه شدن و موجه کردن غيبت ھا :دانش آموز تا  8روز فرصت دارد تا علت غيبتش)معذرت خواھی و زمان غيبت( را به صورت کتبی به
معلم درس خود عنوان کند .برای دانش آموزان کم سن و سال والدين بايد اين کار را انجام دھند و نوشته
کتبی آنھا بايد به ھمراه امضاء واليدن خود باشد .
زمان مرخصی :
دانش آموزانی که به ھر دليل قادر به حضور در مدرسه نيستند طبق قوانين مدرسه ابتدا بايد تقاضای
مرخصی نموده  ،پس از موافقت با درخواست  ،فرم مخصوص مرخصی را تھيه و پس از تکميل به
مسئول مشخص شده ارائه نمايند ) دانش آموزان توجه داشته باشند که تقاضای خود را  8روز قبل از
زمان مرخصی خود ارائه دھند(.
دانش آموزان ميبايد در زمان تحصيل در کالسھا حاضر شوند.دوران مرخصی دانش آموزان صرف
کارآموزی ميگردد.لذا به ندرت به دانش آموزان اجازه مرخصی داده ميشود.
دانش آموزان بايد توجه داشته باشند که به دليل برنامه ريزی ھای مختلف مدرسه برای دوران تحصيلی
با درخواست مرخصی به ندرت موافت خواھد شد .
تمديد مرخصی يا قبل از تعطيالت رسمی :
زمانی اجازه داده می شود که والدين دانش آموز از طرف کارفرمای کارشان تاييديه داشته باشند که در
تعطيالت ديگر نمی توانند مسافرت بروند  .بخاطر ارزانی بليط مورد قبول مسئوالن نمی باشد.
دانش آموزان بزرگسال :

دانش آموزانی که بيشتر از  18سال دارند جزو گروه بزرگساالن ھستند و خودشان مسئول امور دانش
آموزی خود می باشند .معلمان اطالعات مربوط امور تحصيلی و بازدھی کارشان را با دانش آموزان در
ميان می گذارند .
در صورتيکه بزرگساالن مايل نباشند اطالعات در اختيار والديشان قرار بگيرد بايد به صورت کنبی از
مسئوالن و مدير مدرسه تقاضا کنند .
اخراج دانش آموزان در زمان تحصيلی و پرداخت ھزينه به مدرسه :
در طول سال تحصيلی اگر مديران مدرسه رضايت نداشته باشند يا بخاطر رفتارشان از مدرسه اخراج
شده باشند .بايد ھزينه  800فرانک از طرف دانش آموز بزرگسال و يا از طرف والدين آنھا به مدرسه
پرداخت شود.
ساير اطالعات :
حضور در اين مدرسه ھزينه ندارد  ،خرج مدرسه ھر سال برای دانش آموز  18ھزار فرانک می باشد ،
اگر کسی در طول سال تحصيلی از مدرسه خارج شود کسی نيست که جايگزين اين دانش آموز شود که
بتواند از برنامه ھای کالس استفاده نمايد .
تنھا %10ھزينه اين دوره )  800فرانک( از سوی والدين ،با انعقاد قرارداد پرداخت می شود .
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