
آیین نامه رفتار



درود به زبان آموزان گرامی! به کالس
آنالین ما خوش آمدید!

امیدوارم برای شروع یادگیری آماده باشید و لذت ببرید!



برای اینکه کالس مجازی خود را به محیطی سالم و سازنده تبدیل

کنیم، باید این موارد را در نظر داشته باشیم.

کالس درس
یادآوری ها

ما باید این قوانین ساده را در
طول کالس به خاطر بسپاریم و از

آنها پیروی کنیم.

آنالین
ما باید در کالس آنالین خود رفتار
مناسب و اخالق خوب را تمرین

کنیم.



یادآوری کالس
قوانین ساده و مهمی که باید در طول کالس ها به

خاطر بسپارید و رعایت کنید



قبل از اینکه به کالس
بپیوندید کالس

دستگاه خود را روشن کنید و 5 تا 10 دقیقه قبل از

شروع کالس وارد حساب کاربری خود شوید.

مهم است که به موقع وارد شوید.



برایکالس آماده باشید
هر آنچه را که نیاز دارید در دسترس داشته

باشید.

مطمئن شوید که اتصال اینترنت و رایانه شما کار می کند.

 
مطمئن شوید که دفترچه یادداشت، خودکار و هر چیز

دیگری که ممکن است برای دنبال کردن درس ها نیاز

 .داشته باشید را آماده کرده اید



مطمئن شوید که مکانی آرام و

راحت برای مطالعه دارید.

لباس های مناسب بپوشید.



آداب معاشرت
آنالین

رفتار و اخالق خوب که وقتی سر کالس
هستید از شما انتظار می رود.

 



در طول کالس

با احترام رفتار کنید
با معلم و همکالسی های خود مهربان و صبور

باشید.



دوربین خود را روشن نگه دارید و
مطمئن شوید که می توانید کل

صورت خود را روی صفحه ببینید.



عوامل حواس پرتی را حذف
کنید

به معلمتان گوش کنید توجه کامل خود را به
کالس معطوف کنید.

زمان کالس آنالین را به عنوان زمان کالس

"واقعی" در نظر بگیرید.



سایر یادآوری های کالس

از پرسیدن سوال نترسید

اگر چیزی را نمی دانید یا
چیزی مبهم است از معلم

خود بپرسید.

مودب و محترم باشید

قبل از صحبت فکر کنید. در

صورت لزوم باز عبارات "لطفا"

و "متشکرم" استفاده نمایید.

با درس ها و تکالیف همراه

باشید

یادداشت های خود را مرور

کنید به یک روال مطالعه

پایبند باشید تا عقب نمانید.

از یکدیگر حمایت کنید

با همه مهربان باش بیایید.
همدیگر را تشویق کنیم و ارتقا

دهیم.

تمرین

می توانید با دوستان و

خانواده خود آنچه را که یاد
گرفتید تمرین کنید.

یاد آوردی

می توانیدفایل های ضبط

کالس را تماشا کنید و مطالب

درسی را که توسط معلم

ارسال شده است بررسی

کنید.



از ماشین یا مکان عمومی پر سر و
صدا به کالس نپیوندید.

در طول کالس غذا نخورید.

صحبت همکالسی های خود را قطع

نکنید و به جای آنها به سواالت آنها

پاسخ ندهید.

در طول کالس انگلیسی خودکارهای
مدرسه دیگری را انجام ندهید.



معلم شما می تواند شما رااز کالس حذف کند اگر…

شمامشکالت ارتباطی/

اینترنتی دارید که تجربه

یادگیری سایر دانش آموزان را

مختل می کند

شما از ماشین به کالس

می پیوندید نسبت به

 معلم یا
همکالسی های

خودبی احترامی

می کنید

پس زمینه شما خیلی پر

سر و صدا است

@!#*%°!!!!



امنیت آنالین
GO

امنیت دانش آموزان ما باالترین اولویت

ماست.

اگر زمانی احساس ناامنی یا ناراحتی کردید،
لطفاً با معلم یا والدین خود صحبت کنید.



پرسش ها؟ توضیحات؟

تماس با ما

نکته برای والدین: 

اگر نگرانی جدی در مورد رفاه فرزند خود دارید، لطفاً با
مسئول حفاظت تعیین شده ما، جولی اورچارد یا

شخص محافظ تعیین شده ما، پری اسکل تماس

بگیرید.

mailto:support@tellusgroup.co.uk

