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9محرمانه   



 بخش اول : پدر و مادرانه

 گرم عرض سالم و ادب ویژه خدمت پدر و مادرای خاص مدبّرانی. امیدواریم که حال و روز خونه زندگی تون توی این روزای سرد و برفی پاییزی گرمِ
 باشه و از این هوا نهایت لذت رو ببرید .

 از هر چه بگذریم سخن پدر و مادرانه خوش تر است ... :(

ری ل گیبا توجه به این مسئله که، آذر ماه می تواند نقش مهمی در آیندهی تحصیلی فرزندان مان داشته باشد، در مورد این روز های حیاتی گاهی سه
ان، انگیزه دلبندتهایی صورت می گیرد. در محرمانه ی این هفته سعی داریم به نکاتی اشاره کنیم که می تواند در این زمینه به شما کمک کند، تا در وجود 

 و احساس مسئولیت بیشتری ایجاد کند.

 بدین ترتیب نوجوانان تان نیز اهمیت موضوع را بهتر درک می کنند.

 با مدرسه ی دلبند تان دائما در ارتباط باشید:

سر باز زند. شما با نحوه ی رفتار خود در مورد غیبت های فرزندانتان از مدرسه بسیار حساس باشید. اجازه ندهید با هر دلیل ساده ای از مدرسه رفتن 
 اهمیت درس و مدرسه را بطور تلویحی به او می آموزید. بنابراین مراقب رفتار خود باشید.

 توجه به افت تحصیلی دانش آموز:

وامل در جستوجوی علت یا ع چنانچه فرزندان دچار افت تحصیلی شدید شدند و نتوانستند از حداکثر توانایی های خود در یادگیری استفاده کنند، باید
 مختلف آن باشیم. مثال امکان دارد که فرزندتان از مدرسه ناراحتی داشته یا در منزل با مشکل خاصی مواجهه شده باشد.

 اصالح الگوی شناختی:

ه رد تحصیل را بهانه کرده و ببا توجه به شرایط محیطی و اقتصادی فعلی ممکن است بعضی دانش آموزان عالقه به کار به جای تحصیل و یا عدم کارب
خط  همین خاطر از تمایل و تالش برای پیشرفت سر باز زنند و انگیزه ی خود را از دست بدهند. نقش والدین کوشا و مدبّر در این مورد ارائه ی

ت بهتر در ایجاد فضا و آینده ی موفق تر ، فکری و اطالعات صحیح و منطقی و عقالنی در رابطه با آینده ی دلبندشان به او بدهند و او را از اثر تحصیال
ی خود فکر چه در راستای کار و چه در زندگی شخصی مطلع سازند. برای ارائه ی چنین راهنما هایی الزم است که او را تشویق کنید که درباره ی آینده 

بینید او امیدوار است که برای زندگی آینده ی خود چه کاری کند و نه فقط برای آینده ی نزدیک، بلکه برای دهه های آتی نیز هدف هایی داشته باشد. ب
 انجام دهد؟

 در سال های آینده و با توجه به باال رفتن سطح تحصیلی جامعه می خواهد چه نوع شغلی داشته باشد و ...

 

بیش از حد جبهه گیری کنید و برای  ایجاد  در انتهای مطلب این هفته الزم به ذکر است، سعی کنید از واکنش های شدید و هیجانی جلوگیری کنید. اگر
 برنامه ریزی و ... فشار زیادی به او وارد کنید، همه ی تالش های شما نتیجه ی عکس می دهد.

 

 با تشکر از توجه شما والدین عزیز
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ما و شمابخش دوم:   

 

*_یه خدا قوت محکم و دلچسب میگیم به همگی شما دخترای گل و دوس داشتنی ... *  

میانترم و با موفقیت ها و شکست ها و تجربه کردن هاش پشت سر گذاشتیم و یه ماه جدید و داریم با هم شروع می 
 کنیم...

^_^بدونید که تو هر شرایطی در کنارتون هستیم و حامی شماییم خواستیم   

کنارتونیم تا با هم نقاط قوت رو تقویت کنیم و نقاط ضعف مون رو کمرنگ، با هم رشد کنیم و از خودمون اسطوره 
 بسازیم ....

 خالصه اینکه همه ی ما دوستون داریم کلّی زیااااد !

 

 

 از طرف :

 خانم مجیدی

 خانم سروریان

انم جلیلی مقامخ  

 خانم رفیعی

 

 

 

 

 

 



 بخش سوم : روانشناسانه 

 

 مسابقه داریم چه مسابقه ای....

 

 همکالسی جان

این بار نوبت توئه که برامون بنویسی و ما هم به رسم همراهی با تو که مارو همراهی کردی تا به امروز، با یه 

*_یادگاری ازت تقدیر می کنیم *  

 حاال شرط مسابقه چیه؟؟؟

 

 ،حل مسئله و تصمیم گیری های صحیح تو می تونی برامون از تجربه هایی که در شرایط مختلف داشتی و راهکار های 

در جمع دوستات کلی بهت افتخار کنیم بخاطر این رشد که تا امروز با هم یاد گرفتیم به دردت خورده بنویسی و 

 قشنگت...

 

های جالب به سوپروایزرت بدی تا به دستمون برسونه و بررسی می تونی تغییرات جالبت رو به همراه این تجربه 

 بشه تا برنده ی نهایی مشخص بشه :(

 

 به خدا میسپرمت نازنینم
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