اوﻟـﻮﯾﺖ آﻣـﻮزش ﺣﻀـﻮری ،ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ
روﻧﺪ ﯾﺎددﻫﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﯾﺮج ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻬﯽ ،اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ک*/روﻧﺎ ،در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ﺣﻀﻮری ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اول و دوم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،دروس
ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺪارس دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰داﻧﺶ آﻣﻮز،
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﮐﻼﺳﻬﺎ و ﻣﺪارس
ﻣﺬﮐﻮر از اول ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮزش ﺣﻀﻮری ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اول و
دوم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای وﺿﻌﯿﺖ زرد و آﺑﯽ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس
اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰ﻧﻔﺮ )ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺛﺒﺖ
ﻧﺎﻣﯽ درﺳﻨﺎد( در وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯽ ،ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای
و ﮐﺎرداﻧﺶ در ﺧﻮﺷﻪ دروس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
و ﮐﺎر آﻣﻮزی و ﮐﺎرورزی در وﺿﻌﯿﺖ زرد و آﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﮐﻼﺳﻬﺎی ﺣﻀﻮری ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻣﺪرﺳﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا واﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ،زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان
را در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺸﻤﻮل و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﺎن از ﻣﯿﺰان ،زﻣﺎن ،ﻧﺤﻮه ﺣﻀﻮر
و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻬﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در آﻣﻮزش
ﺣﻀﻮری اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ
و ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اول اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ درﯾﻎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎدر اداری اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪارس
ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺣﻀﻮری در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن اﺻﻞ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان،
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی
اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﻼسﻫﺎی اول ،دوم و ﺳﻮم
اﺑﺘﺪاﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ
دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد در ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و
اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزوی اﺻﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺧﻮد را در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد و ﭘﺎرﺳﯿﺎن در وﺿﻌﯿﺖ زرد و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن در وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

