
 دانش آموزان و والدین عزیز

 .راحت ترین و بهترین شکل آغاز شود، پذیرش دانش آموزان به صورت تدریجی انجام خواهد شدبرای آنکه سال تحصیلی به 

در زمان همراه والدین صبح ساله ها می توانند  4ساله ها و  3ساله ها،  2دانش آموزان کالس :  2102سپتامبر  2دوشنبه 

معلم کالس و دستیارش نقش هر کدام از آنها و آنچه در . به دیدن کالس خود بروند 08:01 ساعت تا 0:28ساعت ازدلخواهشان 

دانش آموزان فضاهای سرگرمی و آموزشی کالس را کشف . سال تحصیلی پیش رو انجام خواهند داد را برایشان توضیح می دهند

 . زدید می توانند همراه والدین مدرسه را ترک کنندبعد از این با. کرده و همکالسی ها را مالقات می کنند

می در کالس  0از ساعت را دستیار مهدکودک همان دانش آموزان و والدین : سپتامبر 5سپتامبر تا پنجشنبه  3از سه شنبه 

والدین باید  0:38بعد از ساعت . دستیار مهدکودک همراه  معلم دانش آموزان را می پذیرند0:38تا ساعت  0:28از ساعت . پذیرد

 . اجازه دهند که فرزندانشان بر فعالیت های آموزشی خود متمرکز شوند

برای آنکه پذیرش دانش آموزان برای همه به بهترین نحو انجام شود ، اکیدا توصیه می کنیم که راهنمای مهد کودک را به زبان 

 : فرانسه و فارسی روی سایت مدرسه به این آدرس مالحظه فرمایید

https://www.efteheran.com//wp-content/uploads/2019/06/abecedaire_maternelle_2019-2020.pdf 

 

 : برای دیدن لوازم درسی مورد نیاز به این آدرس مراجعه نمایید

https://www.efteheran.com/?page_id=21924 

 

 .طی هفته ی دوم جلسه ای گروهی توسط معلم برای پاسخ به سواالت والدین برگزار می شود

 . در کالس گرفته نشود و موبایلها خاموش باشند و فیلمی برای صالح همگی خواهشمندیم هیچ عکس

 !سال تحصیلی خوبی برای شما آرزومندیم

 امور آموزش ابتدایی مدرسه فرانسوی تهران آنو، هماهنگ کننده ی ومارتین ژو

همیشگی در کالس پذیرفته می  خانواده هایی که نمی توانند از مدل پذیرشی که باال شرح دادیم بهره ببرند ، به طریق: توجه 

 05تا  0:31و بقیه ی دانش آموزان از ساعت  00:31تا ساعت  0:31ت ساله از ساع 2یعنی دانش آموزان : شوند 
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