موسسه فرهنگی ،آموزشی دانش
دبیرستان دوره اول دانش
اطالعیه شماره  5ویرایش دوم

با سالم و احترام
مراحل پذیرش دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول دانش ،جهت سال تحصیلی  0911 – 0011بصورت
آنالین بوده ،به شرح ذیل خواهد بود:
 -0ابتدا جدول زمانبندی کالس های آنالین ریاضی که در ساعت های مختلف هر روز می باشد برای شما
ارسال می گردد و سپس والدین گرامی می توانند سانس کالس را برای حضور فرزندشان انتخاب نمایند.
 -2یک لینک جهت ورود دانش آموزان به کالس های آنالین از طریق پیامک برای والدین ارسال خواهد شد.
 -9کالس های مرور مباحث ریاضی سال ششم و حل تمرینات پیشرفته بصورت آنالین برگزار می شود
(حضور منظم و فعال دانش آموزان در کالس ها در تعیین سطح ایشان موثر خواهد بود)
 -0آغاز به کار کالس ها از روز دوشنبه  0اردیبهشت  11می باشد.
 -5در طول برگزاری کالس های آنالین ،آزمون های آنالین و سنجش استعداد تحصیلی دانش آموز برگزار
می گردد.
 -6جلسه مصاحبه با حضور والدین گرامی و دانش آموز عزیز برقرار می شود .این مصاحبه جهت آشنایی
بیشتر با خانواده و تشخیص استعدادها و توانایی های فردی و اجتماعی دانش آموز می باشد.
 -7پس از تشکیل کالس ها و آزمون های آنالین و مصاحبه فردی تعدادی از دانش آموزان در ردیف پذیرفته
شدگان اولیه قرار گرفته و از والدین ایشان برای شرکت در جلسه معارفه دعوت به عمل خواهد آمد.
 -8جلسه معارفه با حضور والدین پذیرفته شدگان برگزار خواهد شد که در این جلسه مدیریت واحد آموزشی
به تبیین رویکردهای آموزشی و پرورشی مدرسه خواهد پرداخت .با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا
برگزاری آنالین یا حضوری جلسه معاقبا اعالم خواهد شد.
 -1پس از جلسه معارفه ،جدول زمانبندی ثبت نام برای پذیرفته شدگان قطعی مدرسه تقدیم می گردد.
 -01در نهایت با تکمیل فرم های اداری ،آموزشی و ارائه اسناد مالی شهریه ،فرزند شما بصورت قطعی در
ردیف دانش آموزان دانش قرار خواهد گرفت.
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