« هیثاق ًاهِ داًص آهَزی »
تا تَکل تِ پرٍردگار ٍ تا الْام از لرآى ٍ عترت ترای دستیاتی تِ هراتثی از حیات طیثِ فردی ٍ اجتواعی ،
تِ عٌَاى یک داًص آهَز دختر هسلواى از عوك ٍجَد عْذ هی تٌذم کِ:
 .1تا اعتماد تِ کراهت ٍ ارزضْای ٍاالی اًساًی از هطلَب تریي پَضطی کِ ترازًذُ ًَجَاى هسلواى
ایراًی است  ،استفادُ هی ًواین ٍ در کوال سادگی ٍ آراستگی تا رعایت فرم هذرسِ در هحیط
دتیرستاى حضَر یاتن ٍ از پَضص ًا هٌاسة خَدداری کٌن.
 .2تا تَجِ تِ گستردگی فضاّای هجازی تالش هی کٌن خَد ٍ دٍستاًن را از پیاهذ ّای استفادُ
ًاهطلَب آى هصَى تذارم.
 .3تا تَجِ تِ ًمص تازدارًذگی فرایض دیٌی  ،در ترپایی ٍ الاهِ ی آى تا جذیت تکَضن.
ً .4سثت تِ رعایت تْذاضت فردی ٍ هحیط هذرسِ آگاُ تَدُ ٍ ًْایت تالش خَد را در حفظ سالهت
جسن ٍ رٍاًن تِ کار تٌذم.
 .5هذرسِ خاًِ ی دٍم هاست  ،اهَال ٍ اهکاًات آى تِ صَرت اهاًتی گراًثْا ًسد ها هی تاضذ ٍ
هسلوا اهاًتذاری صادق ترای خاًِ خَد خَاّن تَد.
 .6تالش هی کٌن تا راٌّوایی اساتیذ هحترم هفاّین علوی ٍ آهَزضی را تْتر یاد تگیرم ٍ هَجثات
سرتلٌذی ٍ افتخار را ترای خَد  ،هذرسِ ٍ جاهعِ فراّن ًواین.
 .7حفظ ًظن ٍ آراهص در کالس  ،تَجِ تِ درس ٍ تَصیِ اساتیذ هحترم را ًطاًِ احترام تِ حمَق
خَد ٍ سایر ّوکالسی ّاین داًستِ ٍ عول تِ تَصیِ اساتیذ ٍ تْرُ گیری از تخصصطاى را تر
خَد ٍاجة هی داًن.
 .8در تر خَرد تا اٍلیای هذرسِ  ،اساتیذ ٍ سایر داًص آهَزاى کوال ادب ٍ احترام را رعایت ًوَدُ ٍ
رفتار هَدتاًِ را ًوایاًگرضخصیت ٍاالی خَد هی داًن.

"ادب ٍ احترام ضعار هاست ٍ کَضص هی کٌن آى را تا حذ اعلی حفظ ٍ
تِ دیگراى هٌتمل کٌن".
"ای پروردگار بزرگ یاریم که تا همواره بر ایه عهد استوار بوده و پیمان شکه وباشم".

