
 تعالی هباسم

و  استبه بروز رسانی  در حال گرامی می رساند سایت مدارس غیردولتی پتروشیمی ماهشهر اولیاءبه اطالع         

پس از دریافت پیام ها و نقطه  ،تا اتمام فرایند بروز رسانیلذا  در حال اتمام می باشد،مقدمات این امر  اینک

پاسخ ها به طور یکجا و براساس تاریخ و نام فرستنده در سایت بارگذاری می شود ،  اولیاء محترم   دانش، نظرات 

 به صورت شخصی برای فرستنده ارسال می گردد .  پیام های دریافتی پاسخروز رسانی، پس از ب هللان شاء ا
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 1/81/81 -منصورزاده   فرستنده

 گرفته ، راهنمایی خواهید شد . تماس 5110/5/5110لطفاً با دفتر مؤسسه به شماره  پاسخ
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 1/81/89 –افشاری  فرستنده

 پاسخ
ی ممدوزو و  الاز لطف شما سپاسگزارم امیدوارم که بتوانم گامهای مؤثر و مفیددی در راه اتدت  

 پرورو این مرز و بوم بردارم
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 فرستنده گان
ی مقاجر-/581/81تابدی پور  -/981/81تبدلی درویش  -/981/81حقیقی 

 /581/81مسعودی زاده  -/581/81

 پاسخ
ی غیر دولتدی و غیدر   مدارس و مموزشگاه هارساند مرجع قانون گذاری تعطیلی  می اطالعبه 

 باشد .  انتفاتی مموزو و پرورو می

   

4 

 /581/81 –اسدی  فرستنده

 پاسخ

در این مددارس  دانش مموز حضور  پرداخت بخشی از شهریه مدارس غیردولتی لزوماً مبتنی بر

می توانید پیشنهاد خود را با مدیرتامل شرکت خدود در میدان گذاشدته در     شما می باشد. لذا 

 صورت صالحدید اقدام فرمایند . 
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 /081/81 –تلیزاده  فرستنده

 پاسخ

برای شما دغدغه است جای بسی مباهات است زیرا هر  دانش مموزان از اینکه مموزو و پرورو

 برنامه هایی برای، هنوز جای کار و جود داردچقدر در این زمینه سرمایه گذاری صورت پذیرد 

برنامده ای مددون     شناخت وضع موجود  پس از هللا شاءان  مؤسسه در نظر گرفته شده است که

 پیامدهای منهرگونه اقدامی باید براساس اصول تلمی و با بررسی احتمال لذا  تنظیم می گردد

اتیک نیاز به مکانیزم بسیار دقید  و سیسدتم  پتروشیمی ماهشهر  مؤسسه غیردولتی دپذیرصورت 

من مورد کنکاو و بررسی  تواقبقبل از اجرا مسیب شناسی شده و  تصمیماتدارد تا بسیاری از 

ی در شخصد  الی به سمتی حرکت خواهیم کرد کده سد  به یاری خدا  و اهلل صورت گیرد ان شاء

 .  حذف گردداجرای برنامه ها و اقدامات، 
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/181/81 –امیری  فرستنده  

 پاسخ

ر مموزشی و چه ر از سوی هر مقام و مسئولی چه کاداتمال خشونت در مؤسسه غیردولتی ماهشه

 .مشاهده برخورد خواهد شدو در صورت کادر اداری قابل توجیه نبوده 

کسانی که  نی است با محوریت مموزو و پرورو لذامؤسسه غیردولتی پتروشیمی ماهشهر سازما

تاب موری و مستانه تحمل پایینی دارند یا بایستی خود را با شرایط مؤسسه وف  دهند یا مؤسسه 

این چنینی را در این ر نظر گرفته شده مسائل و مشکالت با تدابیری د هللرا ترک نمایند . ان شاء ا

 مؤسسه شاهد نباشیم . 
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 /781/81 –محسنی  فرستنده

 پاسخ

 مددارس منتفدی اسدت ایدن در زمانهدای      حضور کادر مموزشی در مدارس به هنگام تعطیلی

نظدارت   به منظدور   مغاز گردیده ابتدای تعطیلی مدارسضدتفونی و پاکسازی مدارس که از 

کوتداهی تدا پایدان     زمدان از کادر مموزشی بدرای   یک نفربیشتر و اطمینان از پاکسازی کامل 

 ند.ا پاکسازی در مدرسه حضور داشته

بار به طور کامل پاکسازی و ضدتفونی  0در حال حاضر کلیه مدارس غیردولتی ماهشهر بالغ به 

 ادواریتا پایان بحران ایجاد شده به صورت  ابیر اندیشیده شده و تهیه سم پاوشدند بعالوه با تد

 ضدتفونی صورت خواهد پذیرفت . 
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 /781/81 –معلم دلسوز  فرستنده

 پاسخ

مسئول با تجربه صورت پذیرفت به جرأت  یکطرح مموزشی راه دور به صورت مجازی به پیشنهاد 

در کشور اقدام به مموزو مجازی نمود مؤسسه غیردولتدی   ای که اولین مؤسسه می توان گفت،

 دروسمموزو نیز  اکنون هماین مهم با وسایل بسیار ابتدایی مغاز گردید  ه است که ماهشهر بود

در نظر دارد در برنامه های  این مؤسسه بعالوه  ،مغاز گردیداز طری  رسانه ملی کشور در سطح 

 جهه با مدوارد ایدن  اتا بتوان اقدامات مناسبتری در مو متی به تجهیزات سمعی بصری مجهز شود

 . چنینی به انجام رساند

 
 

 

با  هللهمکارانم سراغ دارم ان شاء ا ازبا جدیت و تالشی که  لکنهستیم تحول در ابتدای راه  خاتم به عرض می رسانددر 

در عرصه  بنیادی تغییراتیشاهد در زمانی کوتاه بتوانیم محترم شرکت های منطقه  اولیاء و مدیرانحمایت های شما 

 . غیر دولتی پتروشیمی باشیمآموزش و پرورش مؤسسه 

 

 با تشکر

 حسن نوروزی خواه

 مدیرعامل مؤسسه آموزشی فرهنگی

 ماهشهر پتروشیمیغیردولتی 


