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 (PWN)اطالعیه کتبی قبیل 

 2020 آگست 13

م رسپرستانوالدین /   :محتر

ن فدرال، بخش ی ها دستورالعمل مطابق به سن هوان حوزه تعلییمتوسط  (PWN) قبیل کتبی این نامه به عنوان اطالعیه             قوانی 
CFR 300.503 34  دهد به شما ختی یم، 2020 آگست 13آموزان شما از آغاز مدرسه دانشمکتب/  بسته بودن، در مورد . 

ی شیوع تا  اند  مصممبا مشورت با مقامات بهداشت عمویم شهرستان ساکرامنتو،  حوزه تعلییماین  ، باید تمام 19-کوید برای جلوگت 
دستورالعمل زیر را صادر کرد، مدارس واقع در  نیوسمآقای  کالیفرنیافرماندار  وایل/ ،  2020سال  جوالی 17د. از نمدارس را ببندمکاتب/ 

روز متوایل از لیست  14برای  شان مناطقر که در لیست نظارت قرار دارند نباید برای آموزش حضوری باز شوند تا زمانن که شهرستان
آموزان معلول بسیار نگران کننده مدرسه به خصوص برای خانواده های ما با دانشمکتب/  بسته بودننظارت خارج شود. ما یم دانیم که 

 است. 

 :موارد زیر را برریس و در نظر گرفت حوزه تعلییم، تصمیمدر این 

ل بیماری −  ، (CDC) توصیه از مراکز کنتر

 ، (CDE) توصیه وزارت آموزش کالیفرنیا −

 ، و (DPH) توصیه وزارت بهداشت عمویم −

س که تمام اطالعات مرتبط دیگر   −  .است حوزه تعلییمدر دستر

ح توضیحات و   حوزه تعلییماقدامات پیشنهادی یا رد شده توسط  شر

مدرسه به دستور مکتب/  بسته بودنآموزان معلول در هنگام این نامه به منظور توجه به گزینه های آموزیسی که در حال حاضن برای دانش 
ن فدرال CFR 300.503 34 بخش مطابق با  و  برنامه ریزی شده است حوزه تعلییم  .ارائه یم شود قوانی 

ن   ، هیچ گونه تماس مستقیم حضوری با معلمان یا ارائه دهندگان یا 19-کوید مدرسه به دلیلمکتب/  بسته بودندر این زمان، در حی 
ل وجود نخواهد داشت. با این  ن یم آموزان قرار مداوم را در اختیار همه دانش فرصت های آموزیسی  حوزه تعلییم، حالخدمات مستقر در متن

 :محدود به موارد زیر باشد شامل اما نه کند، که ممکن استیمدهد و از دانشجویان در آموزش ویژه در این دوره پشتیبانن 

 وب از طریقآموزش  −

نت، پیوندها و فیلم ها  −  انمربی آنالین برنامه هایدر برنامه دریس مبتبن بر اینتر

 ارسال لیست کارهانی که باید در خانه انجام شود −

ی صونر در خانه − یس به یادگت 
 دستر

 حمایبر مشاوره با معلمان و کارمندان  −

ی دانش −  آموزانارتباط با والدین در مورد کار و یادگت 

 ین آموزش عمویمهمکاری با معلمان آموزش عمویم در مورد مکانهای مناسب و پشتیبانن از دانشجویان در محیط آنال  −

 برای خدمات مرتبط غت  حضوریخدمات تلفبن یا  −

تلفبن برای ارائه پشتیبانن آموزیسی و / یا کنفرانس  غت  حضوریبرنامه ریزی شده  قرار هایآموزش غت  حضوری یا مجازی،  −
 آکادمیک تخصیص



Farsi/Dari 

S 08/20 

 قرار دهد. تأثت  مدرسه ممکن است بیشتر دانشمکتب/  بسته بودنکه   انیمدمیما 
پس از بازگشانی  بودن هبستآموزان را تحت تأثت  منقن

برای بحث در  IEPدر نظر گرفته خواهد شد. در آن زمان، در حد مناسب و الزم ، جلسات ی فردبه گونه  آموزیدانشبر هر مدرسه مکتب/ 
ات بسته  ن یم شود که آیا  آموزیدانشمدرسه به مکتب/  بودنمورد تأثت  ان شما در صورت وجود ، برگزار یم شود و تعیی  آموزش مناسب جتی

فت دانش . ارائه دهندگان خدمات به منظور نظارت بر پیشی بسته کار و خدمات ارائه شده در طول   اتمامارتباطات،  ،آموزاناست یا خت 
ی یم کنند.  را  بودن مکتب/مدرسه  پیگت 

حوزه ارزیابی ، ارزیابی ها ، سوابق و / یا گزارش های استفاده شده به عنوان پایه ای برای اقدامات پیشنهادی و / یا رد شده   روش های
 حوزه تعلییم، و توضیحات سایر اطالعات مربوط به تصمیم حوزه تعلییم، توضیحات گزینه های در نظر گرفته شده توسط تعلییم

ن ختی دادهبه شما  که   زمانن  تا را  IEP( مهلت های ارزشیانی آموزش ویژه و درخواست های جلسه SB 117سنا ) 117 الیحهكه یم شود   نت 
ن جدول زمانن برای ارائه سوابق  SB117به حالت تعلیق درآورده است.  بسته استمدرسه مکتب/  را آموزان دانشدرخواست شده همچنی 

 است. به حالت تعلیق درآورده  مدرسهمکتب/ در پنج روز 

 اقدامات حفاظتی و منابعاطالعیه مربوط به حقوق والدین ، 

ی آگاهانه در مورد آموزش  حوزه تعلییم ن اذعان یم کند. بر  نفرزند تاحق شما را در تصمیم گت  اساس، پیوند به این نامه کبی از حقوق  همی 
ن یم توانید برای درك موجود استدر زیر  ،"(IDEAتحت قانون آموزش افراد دارای معلولیت )"اقدامات حفاظبر رویه ای و  . شما همچنی 

ید:  با حقوق والدین    آژانس زیر تماس بگت 

 وزارت آموزش کالیفرنیا
1430 N Street, Suite 2401 

Sacramento, CA 95814-5901 

ید. سؤاالت  با ما  مشخصدرخواست ها، نگرانن ها و سؤاالت بخاطر در این مدت دشوار تا شما را تشویق یم کنیم همچنان ما   تماس بگت 
یس را یم توان ریزی مربوط به خدمات آموزش ویژه، برنامه   تا ، کنید ارسال    megan.hudson@sanjuan.edu مگان هادسونبه و دستر

و ارائه پاسخ های به حساب شما را برای تماس با شما مطلع کند. ما تمام تالش خود را برای نظارت بر این  آموزیدانشتیم آموزش ویژه 
یس به اطالعات جدید، ما شما را د ر ارسع موقع در حایل که با هم برای پشتیبانن از شما کار یم کنیم انجام خواهیم داد. عالوه بر این، با دستر

 برای اطالعات اد دخواهیم  در جریان قرار وقت 
ً
  /132https://www.sanjuan.edu/domainبه وب سایت ما به آدرس  جدید . لطفا

 مراجعه کنید. 

اقدامات دارای معلولیت تحت قانون آموزش اشخاص دارای معلولیت و  یک کودکكه والدین   میشود  و ختی داده در آخر، به شما توصیه  
ذکر الکتبی در وب سایت فوق   اطالعیهاین  با  همراهرا ما اقدامات حفاظبر . شود محافظت یم  300قسمت   CFR 34مندرج در  حفاظبر 

 قرار داده ایم. 

ما تمام تالش خود را یم کنیم تا  . ن چالش ها را با ما روبرو هستید با تشکر از شما برای همه کارهانی که انجام یم دهید و برای اینکه ای
یس عادالنه به همه دانش    پناهگاه در محلآموزان، از جمله دانش آموزان دارای معلولیت ارائه دهیم ، و از صتی شما در طول دستور دستر

(shelter-in-place)  شویمآموزان خود موفق دشوار در حمایت از دانشقدردانن یم کنیم. با هم یم توانیم در این دوره . 

 

ام   ،با احتر

 
 ونسا آدولفسون

 Vanessa Adolphson  

 آموزش ویژهرئیس بخش 
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