
 

 
 

 ق نامه اولیاءمیثا

 دبیرستان متوسطه دوره دوم غیردولتی دخترانه اُسوه 
  

 ین مرکز با خدای خویش عهد و میثاق می بندیم که در جهت، ما اولیای دانش آموزان ااجرای سند تحول بنیادین  در راستای           

، اصول زیر را به عنوان استراتژی در  سند ر زیر چتر ایند مهرورزی و خدمت به خلق در انجام رسالت تحصیلی خویش، رضایت مندی پروردگار 

 م: یاین موارد به کار ببند ام خویش را به منظور اجرایی شدنسعی  و اهتم ری مدنظر قرار داده و تمامسال تحصیلی جا

    ملی ضمن مذهبی و  ارزشهای و باورهادر جهت سالم سازی محیط خانواده، مدرسه و جامعه و فراهم کردن زمینه گسترش فرهنگ و

 سبک زندگی سالم در خانواده کوشش نمائیم. و ایجاد  رعایت اصول اخالقی و پایبندی به آن 

 خت فوائد و مزیت های پوشش اسالمی، زمینه ضمن احترام به قانون و مقررات مدرسه با روحیه مسئولیت پذیری و با افزایش آگاهی و شنا

 مختلف اجتماعی را برای فرزندانمان فراهم نمائیم.  فضاهایانتخاب مناسب ترین پوشش در 

  از هیچ گونه کمکی دریغ ننمائیم .  تعلیم و تربیت پیشبرد اهداف مقدسو در جهت داشته  مداوم و مؤثرمدرسه همکاری  با مسئولین 

   نموده و حداقل ماهی یکبار به  کافی بتومراقجهت کسب اطالع از وضعیت درسی، اخالقی و حضور و خروج فرزندانمان در مدرسه توجه

 مدرسه مراجعه نمائیم. 

 بهره بگیریم مدرسه برای حل مسائل تربیتی فرزندانمان از نظرات مشاوران و متخصصان.  

  کالس های تقویت  ، مله همایش های علمی و پژوهشیحهای اجرایی مدرسه از جشرکت در فعالیتهای فوق برنامه و طرفرزندانمان را برای

الزم را داشته  مشارکتنیز و خود نموده  ترغیب  و............ مشاوره های تربیتی دوره ای ، پیادهای دانش آموزیبنیه علمی و آمادگی برای الم

 . باشیم

 رد نیاز مدرسه و درصورت امکان جهت فعالیتهای برون سازمانی مو هداشت یحی و .... همکاری الزم رادر برگزاری اردوها و بازدیدهای تفر

 .  مشارکت خواهیم نمود

  آگاه نماییم.پیامدهای استفاده نامطلوب آن  نسبت بهبا توجه به گسترش فضای مجازی تالش کنیم فرزندانمان را 

 نجمن اولیا و با ا وشرکت نموده شده از طرف مدرسه جهت تبادل نظر در مسائل پرورشی، آموزشی و رفتاری فرزندانمان  در جلسات تعیین

  همکاری نمائیم. در راستای تحقق تصمیمات اتخاذ شده  و  مربیان

  اموال مدرسه متعهد می شویم خسارت وارده را جبران نمائیم.  هی بو زیان ضرر وارد کردن هردر صورت 

 

تعهد نموده و در این راه از درگاه دی و به اتکای شرف و وجدان خویش این پیمان را از روی ایمان و در نهایت آزا

 . ربوبیت طلب توفیق داریم
 

 امضاء ولی دانش آموز                            

 

 


