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آموزان شان در مکاتب مرحلھ اول شامل ھستند تماس گرفتھ شده است، خانواده جون) تنھا با خانواده ھایی کھ دانش ۱۲: در این زمان (یادداشت
 ھای) آینده تماس دریافت خواھند کرد.، در ھفتھ (ھفتھنمایندمیاشتراک آموزان شان در مکاتب مراحل بعدی ھایی کھ دانش

 
 خانواده ھای محترم سالم،

 
 ۲۲شروع از  ،در جریان تابستانحوزه تعلیمی ) Discovery Club( دیسکوری کلپھای شود کھ برنامھبرای تان اطالع داده می

اضافی را فعال نموده و از برگشت  /مدارسما مکاتب ،مرحلھ د. در ھرننمایشروع بھ کار می مجدداً در مراحل مختلف  ۲۰۲۰ جون
آموزان، کارکنان، خانواده ھا نمائیم. برای حفاظت از صحت و سالمتی دانشآموزان و خانواده استقبال میدوباره تعداد بیشتری از دانش

در مطابقت با رھنمود ھای بھداشتی،  ) متفاوت بھ نظر خواھد رسید وDiscovery Club( دیسکوری کلپو اعضای اجتماع، برنامھ 
آموز تان بھ در باره چگونگی درخواست، در صورتی کھ دانش ھای ما بسیار کوچک خواھند بود. برای کسب اطالعات /کالسصنف

  ، مطالب ذکر شده در زیر را مطالعھ نمائید.نیاز دارد، و تغییرات وارد شدهخدمات 

 ثبت نام
 ھای مالیبدون کمک ھزینھ دیسکوری کلپھای مکاتب ھا و اولویتنامھدرخواست

رت آنالین در توانید بھ صولطفاً برگھ لیست انتظار را تکمیل نمائید تا برای ثبت نام مدنظر گرفتھ شوید. لیست انتظار ثبت نام را می
Waiting list form دیسکوریای کھ در آن برای خدمات . برای واجد شرایط بودن، فرزند شما باید در مکتب/مدرسھتکمیل نمائید 

زم باشد. با توجھ بھ دستورالعمل ھای بھداشتی کھ مستلپنجم/ششم،  -کودکستان/کودکستانپیشآموز صنف دھید، دانشدرخواستی می کلپ
از طریق یک  کرسی ھای خدمات مراقبت از کودکان باشد،موجود برای برنامھ ھای خدمات مراقبت از کودکان میکاھش کرسی ھای 

انعکاس دھنده روند ثبت نام متمرکز بوده  ،کشیگردد. این پروسھ قرعھانتخاب می )random lottery( وسھ قرعھ کشی تصادفیپر
کشی، حق گیرد. در جریان پروسھ قرعھ، صورت می)San Juan Central( کھ توسط  دفتر مرکزی حوزه تعلیمی برای ثبت نام

آموزان در حال حاضر ثبت نام ھستند، کودکان کارگران اساسی، کودکان کارکنان گردد: دانشاولویت با توجھ بھ موارد زیر تفویض می
 ز.آموباشد، و برای برادران و خواھران دانشفعلی کھ مکتب شان محل اصلی کار شان می

 
 ۱۵ روز، از دوشنبھ ۳کشی ثبت نام مدت گردند، روند قرعھجوالی آغاز می ۱جون و  ۲۲برای صنف/کالس ھایی کھ  تاریخ ھای 

گردند. برای سایر مکاتب، روند التری جون ارسال می ۱۹-۱۸گیرد. نتایج ثبت نام تاریخ ھای جون، صورت می ۱۷ جون تا چھارشنبھ
ثبت پروسھ د گردید. لطفاً اطمینان حاصل کنید کھ نروز قبل از آغاز برنامھ ارسال خواھ ۷جون برگزار خواھد شد. نتایج  ۳۰تا تاریخ 

جون تسلیم نمائید.  ۳۰جون تکمیل نمائید. برای سایر مراحل، ثبت نام تان را قبل از  ۱۵ل از را قب ۲و  ۱نام تان برای مرحلھ ھای 
شود کھ در لیست انتظار شامل گردیده اند. لطفاً کشی شامل برنامھ نگردند، برای شان اطالع داده میھایی کھ از طریق پروسھ قرعھآن

 شود.ل از دیگران تسلیم گردیده اند، حق اولویت داده نمینامھ ھایی کھ قبتوجھ داشتھ باشید کھ برای درخواست
 

 مراحل بازگشایی مجدد
 

 ۲۰۲۰جون  ۲۲: ۱مرحلھ 
Arlington 

Cowan 
Pershing 

Thomas Kelly 

 ۲۰۲۰جوالی  ۱: ۲مرحلھ 

Carmichael 
Coyle 
Howe 

Mariposa 
Northridge 

 

https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=sanjuanusd&id=3
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 ۲۰۲۰جوالی  ۱۳: ۳مرحلھ 

Mariemont 
Schweitzer 
Orangevale 

  
 ۲۰۲۰جوالی  ۲۰: ٤مرحلھ 

Cambridge 
Del Dayo 

Dewey 
Gold River 

Trajan 
Twin Lakes 
Woodside 

 ۲۰۲۰جوالی  ۲۷: ٥مرحلھ 

Deterding 
Green Oaks 

LeGette 
Mission 
Oakview 

Sierra Oaks 

 تغییرات برنامھ
 ساعات کاری

 تابستان:
در ھفتھ برای حفظ  قرارداد ساعت ۱۰بعد از ظھر خواھد بود. حد اقل  ٥صبح تا  ۸در جریان جلسھ تابستانی، ساعات فعالیت ما از 

 کرسی شرط است.
 سال آموزشی:

مدل گشایش سال آموزشی را تعیین نمود، ساعات فعالیت، اولویت ثبت ) K-12 division( ۱۲صنف  –کودکستان  پس از آن کھ بخش
 را بھ خانواده ھا ارسال خواھیم کرد. دیسکوری کلپ روندنام و 

 برنامھ/اندازه صنف درسی
ھایی برای ثبت نام داریم. این محدودیت ھا توسط آموزان است، اما برخی محدودیتنشدر حالی کھ ھدف ما ارائھ خدمات بھ تمام دا

منت تدیپارتمنت خدمات اجتماعی کالیفرنیا، وزارت آموزش و پرورش کالیفرنیا/ بخش آموزش دوران اولیھ و مراقبت از کودکان، و دیپار
کودک دارای سن مکتب/مدرسھ را در ھر صنف/کالس  ۱۰توانیم ما میلعمل ھای فعلی، اشتی، وضع شده است. مطابق دستوراخدمات بھد

ر ھا، ممکن ما بتوانیم کودکان بیشتری را از لیست انتظاگیری اجتماعی رعایت شود. با رفع این محدودیتثبت نام نمائیم تا قواعد فاصلھ
روری نیاز تصامیم و تنظیمات ض در صورتیم. ھرنوع تغییرات در ثبت نام را بھ موقع بھ شما اطالع خواھیم داد تا بتوانید ثبت نام نمائ

 .را انجام دھید
 

سازد. آموز خدمات فراھم میدانش ۱٥۰۰ما برای بیش از ) Discovery Club( دیسکوری کلپدر یک سال آموزشی معمولی، برنامھ 
آموزان و خانواده ھا در یک سال عین تعداد دانش ، قادر نخواھیم بود تا برایشده بھ این معنا است کھ، متاسفانھمحدودیت ھای ذکر 

را کھ ممکن این موضوع باالی خانواده ھایی وارد سازد کھ در  ھایی آموزشی معمولی، خدمات ارائھ کنیم. ما تاثیرات بالقوه و ناراحتی
نمائیم کھ تا حد ھا رفع گردد، ما تعھد میشرایط بھبود یابد و محدودیتنمائیم. اگر د، درک میندگرشامل نمی دیسکوری کلپبرنامھ 

 سازیم.ب دیسکوری کلپآموزان را شامل ممکن بیشترین تعداد دانش
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 نظافت، بھداشت و حفظ الصحھ
، بخش حفظ و مراقبت و زمانیو محافظتی شخصی در ھر  کننده برای حصول اطمینان از موجودیت تجھیزات مناسب ضد عفونی

نظافتی و حفظ نماید. در زیر لیستی از شیوه ھای از نزدیک کار می دیسکوری کلپبا ھریک از مراکز  حوزه تعلیمیھای عملیات
 گردد.الصحھ کھ برای حفاظت از کودک شما، خانواده تان و کارکنان ما شامل برنامھ گردیده است، بیان می

  OSHA ،SCOE ،CDE ،CDPHرعایت اسناد رھنمودی  •
 پاک کاری و ضد عفونی خواھند شد دیسکوری کلپھمھ روزه قبل از آغاز برنامھ، اتاق ھای  •
) پاک کاری گردیده، فلتر ھای آن تبدیل شده و HVAC( گرمایش، تھویھ و تصفیھ ھوا قبل از بازگشایی دوباره، سیستم ھای •

 میزان تبادلھ ھوای بیرون افزایش خواھد یافت
 گرددماسک ھای جراحی برای کارکنان تھیھ می •
 گردد.در صورت درخواست برای کارکنان ماسک ھای تکھ ای نیز تھیھ می •
 رس خواھد بودد و قابل دستصابون، دستمال کاغذی و دستمال مرطوب موجو •
              محافظتی عطسھاست، شیشھ ھای آموزان در محالتی کھ امکان آن موجود با دانشکارکنان برای تعامالت یک بھ یک  •

)sneeze guards( .خواھند داشت 

باشند. این اقدامات در مطابقت با ھا نمیاقداماتی کھ در ھر صنف/کالس انجام خواھیم داد، شامل موارد زیر بوده اما تنھا محدود بھ آن
 د:نباشمی آخرین رھنمود ھای مقامات بھداشتی

 گیرد.آموزان و کارکنان مورد استفاده قرار میه دست تنظیم گردیده و توسط دانشکننددر ھر صنف/کالس محالت ضد عفونی •

 دنکرینینگ، و چگونگی پوشانیامات اسدگیری اجتماعی، اقروش ھای بھداشتی پیشرفتھ، رھنمود ھای فاصلھکارکنان در مورد  •
 ، آموزش دریافت خواھند نمود. OSHAصورت در مطابقت با معیار ھای 

نر د، یک کانتینکھ قبل از استفاده دوباره در صنف باید پاک کاری، ضد عفونی و بھداشتی گرد ھایی بازیبرای اسباب  •
  د.نگرد. این اسباب بازی ھر شب ضد عفونی میتصاص خواھد یافتاخ

توانند. کاری و ضد عفونی شده می دارای اسباب بازی محدود و تغییر شکل یافتھ خواھد بود کھ بھ آسانی پاک دیسکوری کلپ •
آموز تھیھ خواھیم ھای برچسب گذاری شده ھمراه با اسباب بازی و وسایل مورد نیاز برای ھر دانشھا و بکسسطلچنان ھم

 ود بگذارد، آن اسباب بازی پاک کاری و ضد عفونی خواھد گردید.نمود. ھرگاه کودکی یکی از اسباب بازی را در دھن خ
دشوار است (مثالً اسباب بازی نرم) یا از صنف/کالس خارج گردیده یا محتاطانھ  ھاکھ پاک کاری آن ھایی اسباب بازی

 آموز مورد استفاده قرار گیرد.نظارت خواھند گردید کھ تنھا توسط یک دانش

ھا، از والدین/مراقبت کننده ھا درخواست خواھد گردید کھ با دن گروه ھا و کاھش تعداد تماسبرای جلوگیری از مخلوط ش •
، ی کودک شان را در آغاز روز درسی و ختم آنآموزگار در دروازه صنف/کالس مالقات نمایند. ممکن والدین جدول حاضر

نمائیم کھ بھ صنف/کالس از شما درخواست می در کنار دروازه صنف/کالس امضا نمایند. با توجھ بھ رھنمود ھای بھداشتی،
 داخل نشوید.

گرفتھ  ،ھای اسکریننگدرجھ حرارت بدن کودک ھر صبح توسط یک وسیلھ حرارت سنج بدون تماس ھمراه با سایر روش •
 خواھد شد.

 ۱۰۰٫٤ شانی کھ حرارت بدن کارکنان و کودکان در جریان روز برای تشخیص عالیم بیماری نظارت خواھند شد؛ کودکان •
فوراً بھ خانھ فرستاده شده و تا زمانی کھ  ،را دارا باشند ۱۹-یا سایر عالیم ویروس کوید نمایند ، صرفھباشد درجھ یا باالتر

 عالئم بیماری سپری نشده باشد، اجازه بازگشت بھ صنف/کالس را نخواھند داشت.ھرنوع ساعت از رفع  ٤۸

ییر حالت بازی تغو ترتیبات داخل صنف/کالس و م دگردیخواھد  برای گروه ھای کوچک تنظیم مناسب فعالیت ھای انکشافی •
 فیت رعایت گردد. ٦گذاری تا در صورت امکان فاصلھ خواھند یافت

د گردید. ناجتماعی، در محالت داخل و خارج صنف نصب خواھگذاری گیری، برای رعایت فاصلھای فاصلھدستورالعمل ھ •
 د.نباشبھ سادگی قابل درک می ای مناسب بوده و برای کودکانتوسعھھا از نظر  این دستورالعمل
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 ارتباطات
 از طرف صنف آموزشی و مسؤل برنامھ

ارتباطات نسبت بھ ھر زمان دیگری مھم است. عالوه بر ارتباطات معمولی با آموزگار تان، در جریان این زمان سریعاً در حال تغییر، 
 اھ رسانی بھ خانواده مود. ھدف از این ارتباطات اطالعوار دریافت خواھند نارتباطات ھفتھدیسکوری کلپ آموزان برنامھ والدین دانش

) Discovery Club( دیسکوری کلپباشد. مسؤل برنامھ یت ھای صنفی، میدر باره تغییرات احتمالی در رھنمود ھای بھداشتی یا فعال
 ھا در تشخیص این کھ بازگشایی برنامھ پس از تکمیل ثبتقبل از بازگشایی برنامھ با والدین یک جلسھ زوم برگزار خواھد نمود تا بھ آن

 نام چگونھ بھ نظر خواھد رسید، معلومات رائھ نماید.
 

 ھاھا و نگرانیپرسش
) Discovery Club( دیسکوری کلپاگر پرسش یا نگرانی دارید، بسیار مھم است تا با آموزگار صنف/کالس تان و یا مسؤل برنامھ 

بھ  n.edujim.walters@sanjua) یا یمیل آدرس ۹۱٦( ۹۷۱-٥۹۰۳با استفاده از شماره  )Jim Walters( آقای جیم والترز
گیرند تا مشکالت شما را حل نموده و بھ ، بال فاصلھ با شما تماس میدیسکوری کلپ، ھمراه با کارکنان والترز. آقای تماس شوید

 ھای تان پاسخ ارائھ نمانید.پرسش

mailto:jim.walters@sanjuan.edu
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