
 هَاردی کِ هعلن ّا بِ شوا ًوی گَیٌذ:

می کىیذ،ایه اس آن است کٍ ضما تصًر ارترکَدکاى کن سي ٍ سال دشَدرس دادن تٍ  _1

 کار را سادُ ًپٌذاریذ.

مه مطاير مسائل خاوًادگی ویستم،لطفاً اس مطزح کزدن مطکالت خاوًادگی،تذرفتاری َای َمسزتان تا  _2

 ، فزسوذ ضما را راَىمایی کىم.زهیٌِ هسائل درسیمه صحثت وکىیذ.مه فقط میتًاوم در 

 هْارت ّایتاسی می کزدوذ ي تٍ َمیه دلیل اس  ّوساالى خَدکًدکان در کًچٍ ي جمع  در گذضتٍ_3

ماوىذ تاسی َای  بازی ّای اًفرادیخًتی تزخًردار تًدوذ.اما کًدکان دویای مذرن فقط تٍ  اعیاجتو

حل  تٌْاییتٍ را َم ومی تًاوىذ  سادُ تریي هشکالتکامپیًتزی عادت کزدٌ اوذ ي تٍ َمیه دلیل حتی 

 کىىذ.سعی کىیذ کًدکان را يارد اجتماع کىیذ تا اس عُذٌ مطکالت ضخصی ضان تز آیىذ.

 .آوُاست آییٌِ ًحَُ زًذگی آًْا در خاًِ ٍ رفتارّای اعضای خاًَادُرفتارَای وادرست کًدکان  _4

 شاگرداى دیگری ًیس دارم.،اما مه تٍ غیز اس اي کاًَى تَجِ شواستفزسوذ ضما در خاوٍ  _ 5

یان کًدک ضما در مذرسٍ تسیاری ار مسائل مزتًط تٍ خاوٍ ي خاوًادٌ را تا ديستاوص ي حتی مه در م_6

 .پس بِ آًچِ در هٌسل ٍ در حضَر کَدن اتفاق هی افتذ،خَب دلت کٌیذمی گذارد،

اها درس خَاًذى ٍ تٍ َستىذ،فمه تٍ خًتی درک می کىم کٍ داوص آمًان عاضق تعطیالت آخز َ_7

 اًجام تکالیف ّن ٍظیفِ آًْاست.

 َستىذ. داشتٌیزرًگ ٍ هوتاز دٍست تٍ اوذاسٌ داوص آمًسان  شاداب ٍ هؤدبداوص آمًسان _8

هي ّرگس َستیذ، متخصص  حتی اگز مذیز ضزکت یا رئیس کارخاوٍ ای َستیذ،در سمیىٍ کاری خًدتان_9

 بِ شوا ًوی گَین چِ کٌیذ.شوا ّن اجازُ دّیذ هي آًطَر کِ صالح هی داًن کالس را ادارُ کٌن.

 تزخًرد کىم. اطع ٍ جذیل،اما گاَی مجثًرم تا داوص آمًسان دشوٌی ًذارممه تا فزسوذ ضما َزگش  _11

 ارتماء اطالعات عوَهی ٍ پیشرفت درسیفزسوذتان را تٍ مطالعٍ کزدن تطًیق کىیذ،ایه کار مًجة _11

 اي می ضًد.



. مه تٍ خًتی متًجٍ می ضًم کذام داوص آمًس برای داًش آهَزاى است ًِ ٍالذیي اٍتکالیف درسی _12

 يالذیىص.تکالیفص را خًد اوجام دادٌ ي کذام داوص آمًس 

 کىیذ. فرزًذتاى را کٌترل تکالیفَز ضة  _13

رفتار درستی با آًْا  گستاخ ٍ ٍالذیٌی کِ َستىذ،اما داوص آمًسان  ا عاشك کارشاىّهعلن _14

 میکىىذ. دلسرد گاَی ما را ًذارًذ

 ٌتٍ اوذاسٌ کسة ومز رفتار هؤدباًِ ٍ شخصیت داًش آهَزاى،کافی ًیستتىُا کسة تُتزیه ومزٌ  _15

 دارد. اّویتخًب 

 است. ٍظیفِ ٍالذیيتٍ فزسوذتان رعایت تُذاضت فزدی را  تیامًسیذ،ایه کار  _16

تگذاریذ فزسوذتان يظایف ضخصی اش را خًدش اوجام دَذ،ضما وثایذ َمٍ کارَای اي را اوجام  _17

 .َى در اجتواع دیگراى هاًٌذ شوا با اٍ رفتار ًوی کٌٌذچدَیذ،

 تپزداسم.  شوی تربیت کَدکاىمه عاضق کًدکان ي کارم َستم،اما جش تذریس مه تایذ تٍ  _18
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