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ﺑﺨﺶ  :۱در ﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﮫ اداره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﻠﯽ در اراﺋﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎن اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺮور ﮐﻠﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ اداره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاری ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮوس ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻤﺪه
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﺎﻻی داﻧﺶآﻣﻮزان اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.
ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺳﻦوان از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱٦ﺟﻮن  ۲۰۲۰ﺗﺎ اﺧﯿﺮ ﺳﺎل آﻣﻮزﺷﯽ  ۲۰۲۰-۲۰۱۹ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮوس ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و از
ﺻﺤﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدد .ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎھﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﺎﻻی داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ،ﺗﯿﻢھﺎی رھﺒﺮی
ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ،و ﺷﺮﮐﺎی ﮐﺎری ﻓﻮرا ً ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺮ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ وارد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
●

ﺗﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۷ﻣﺎرچ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺼﺆن وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ را در  ۲۷ﻣﮑﺘﺐ/ﻣﺪرﺳﮫ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.
ﺷﯿﻮه ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ در ﮐﻨﺎر ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ) (curbside pickupﺑﻮده و در ﻣﺎه ھﺎی ﻣﺎرچ و اﭘﺮﯾﻞ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ۱۹۶٫۳۲۶
وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.

●

ﺗﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،ﺷﺮوع از  ۲۶ﻣﺎرچ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد  ۲۱٫۶۵۹ﭘﺎﯾﮫ ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﻮد ،و در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺑﮫ اﻧﺘﺮﻧﺖ ،و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از طﺮﯾﻖ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزی ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﻧﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ھﻤﮑﺎری
ﻧﻤﻮد.

●

ﺗﯿﻢ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﮫای و ﻧﻮآوری ،ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر طﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،اراﺋﮫ آﻣﻮزش و اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ
و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻔﯽ را ،ﺑﮫ ﺷﻤﻮل آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﻮد .ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻨﺘﺮﻧﯿﺘﯽ )ھﺎب( آﻣﻮزش از راه دور ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد  ۲۲۰۵۰ﺗﻦ از آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮫ رھﻨﻤﻮدی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ) (C.A.R.E.Sﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺨﻔﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای" :ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺳﻮال ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺮور
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﺪ ،از ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ" ﺗﺎ آﻣﻮزﮔﺎران را ﺑﯿﻦ  ۱٦ﻣﺎرچ و  ۱۰اﭘﺮﯾﻞ  ،۲۰۲۰در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﺮور
آﻣﻮزﺷﯽ ،ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش از راه دور ،ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد  ۱۶۳۶ﮐﺎرﻣﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮده و ﻧﻈﺮ دادﻧﺪ.

●

ﺗﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪهھﺎی ﻣﮑﺎﺗﺐ از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻔﯽ ،در زﻣﯿﻨﮫ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزی ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ
ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮده و ﯾﮏ ﺷﺒﮑﮫ اﯾﻤﻨﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﮫ ﺑﺎ  ۹۹ﻓﯿﺼﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻤﺎس
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد .ھﻤﭽﻨﺎن آنھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی ﻣﻮرد ھﺪف را ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﺟﻤﻌﯿﺖ زﺑﺎنآﻣﻮزان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﻏﺬای راﯾﮕﺎن در ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﺮورش در ﺑﻮدﺟﮫ ) ،(LCFFرھﺒﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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ﮔزارش ﮐﺗﺑﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮐوﯾد ۱۹-ﺑرای ﺣوزه ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺳنوان

●

ﺗﯿﻢ ارﺗﺒﺎطﺎت ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﯾﺖ ﮐﻮﯾﺪ (COVID-19 microsite) ۱۹-را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع ،در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﯿﻢ
ارﺗﺒﺎطﺎت ،ﯾﮏ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﯾﺖ ھﺎب واﻟﺪﯾﻦ ) (Parent HUB micrositeاﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﻤﯽ ،ﻧﮭﺎد ھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻮی و ﺷﺮﮐﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖرس ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از واﻟﺪﯾﻦ در زﻣﯿﻨﮫ آﻣﻮزش از راه دور ،ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع ،در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖھﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎ  ۲۱ﻣﯽ ،در
ﺣﺪود  ۷۰٥٤۲ﺑﺎزدﯾﺪ و در ﺣﺪود  ۹۹۹۱۱ﻣﺸﺎھﺪه از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﯾﺖ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۵۰ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻼﯾﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﯾﺖ ھﺎب واﻟﺪﯾﻦ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮده و وﯾﺪﯾﻮ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آن  ۷٥۰ﺑﺎر ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ﺳﻔﯿﺮان واﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از
 ۳۰۰ﺑﺎر ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

●

ﺗﯿﻢ ارﺗﺒﺎطﺎت ،از طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﯾﺖ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،و ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﮫ
زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اطﻼﻋﺎت ﻧﺸﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

●

ﺗﯿﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،روشھﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ،و درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﺛﺒﺖ
اﺳﻨﺎد را ﺑﮫ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم دھﺪ .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ و آﮔﺎھﯽدھﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﻧﯿﺰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ واﻟﺪﯾﻦ را در زﻣﯿﻨﮫ درک و اﺳﺘﻔﺎده از
روﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺮوع از  ۱٦ﻣﺎرچ ،ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺳﻦوان ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد  ۷۷۰درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و/ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و
در ﺣﺎل ﭘﺮوﺳﺲ آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

●

ﺗﯿﻢ آﻣﻮزش ﺛﺎﻧﻮی ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺻﻨﻒ/ﮐﻼس دوازدھﻢ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی
زودھﻨﮕﺎم ﮐﻮرس ھﺎی  APEXﺑﮫ ھﺪف ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﮫ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺪول ﻧﻤﺮات ﺟﺒﺮان ﮐﺮﯾﺪت ﺷﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﻮی،
ﺑﺨﺼﻮص ﮔﺮوه ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺻﻨﻒ/ﮐﻼس دوازدھﻢ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺎه ﻣﯽ ،ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ رھﻨﻤﻮد ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ
ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺘﻌﮭﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺟﺸﻦ ھﺎی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ھﺎی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ از
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻼش ھﺎی دﺷﻮار داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و اﻧﺘﻘﺎل آنھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﻟﯿﺞ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺨﺶ  :۲در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﮫ اداره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی زﺑﺎنآﻣﻮزان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﺮورش و داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢدرآﻣﺪ را ﺑﺮآورده
ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﺎﻻی داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ،رویﮐﺮدھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﺮورش و داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢ درآﻣﺪ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﯿﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﮫای ) ،(The Multi-Tiered System of Support teamدر ﻣﮑﺎﺗﺒﯽ ﮐﮫ  ٤۰ﻓﯿﺼﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان آن از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺗﻮان ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ/ﻣﺪارس و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش از راه دور ،ﺗﯿﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭼﻨﺪ ﻻﯾﮫای ﻣﺪل ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را طﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوامدار از داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢدرآﻣﺪ در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ،ﺑﺮآورده ﮔﺮدد.
●

ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ﺣﻤﺎﯾﻮی ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﻼشھﺎی آﮔﮭﯽدھﯽ ﻋﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻣﻮزش از راه دور
دﺳﺖرﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آنھﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮی ،از ﻗﺒﯿﻞ  iReadyو  ،Lexiaھﻤﮑﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

●

ﻣﺪدﮔﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎورﯾﻦ ،ﺑﮫ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﺑﺮای ﺷﺎن ﺗﻮظﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ روﻧﺪ ارﺟﺎع دھﯽ ﺣﻮزه
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،ﺟﺪﯾﺪا ً ﺑﮫ آنھﺎ ارﺟﺎع ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽدھﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن آنھﺎ در زﻣﯿﻨﮫ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﻋﺎطﻔﯽ و ﺗﺪرﯾﺴﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزﮔﺎران و ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

●

ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ روان درﻣﺎﻧﯽ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ و از طﺮﯾﻖ روﻧﺪ ارﺟﺎعدھﯽ ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻮﻧﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

MA/06/2020

Farsi/Dari

ﮔزارش ﮐﺗﺑﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮐوﯾد ۱۹-ﺑرای ﺣوزه ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺳنوان

●

ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ آنھﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎطﯽ اﯾﻤﻨﯽ )(shelter in place order

●

ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎ  ۹۹ﻓﯿﺼﺪ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ/داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢدرآﻣﺪ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺮای  ٦۹ﻓﯿﺼﺪ اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﺮومﺑﻮک ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

●

ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ،اطﻼﻋﯿﮫھﺎی ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ را ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺑﺎره ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬا ،ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ ،آﻣﻮزش از راه دور،
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ھﻤﮑﺎران آﻣﻮزﮔﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ دو زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ھﻤﮑﺎران ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ آنھﺎی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﮫ ﻧﻤﻮده و آنھﺎ را در زﻣﯿﻨﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﺑﺰار آﻧﻼﯾﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از آنھﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﺷﺪه و در ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش از راه دور ،اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻧﺼﺎب آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ،اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﯽ را
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮای آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ زﺑﺎنآﻣﻮزان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را در زﻣﯿﻨﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت درﺳﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻏﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ ،ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎ  ۹۹ﻓﯿﺼﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده و ۸۰
ﻓﯿﺼﺪ اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﺮومﺑﻮک درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

●

ﺗﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﺮورش ) ،(Foster Youth Services teamﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد را اداﻣﮫ داده و در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ و آﻣﻮزش از
راه دور ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﺮورش و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﮫ ﻧﻤﻮده و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد ﺑﺎ  ۹۹ﻓﯿﺼﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﺮورش را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .از  ۱۳ﻣﺎرچ ﺗﺎ  ۲۱ﻣﺎرچ ۲۰ ،داﻧﺶآﻣﻮز ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﺸﺖ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮای ﻏﺬا ﯾﺎ ﻣﺴﮑﻦ ارﺟﺎع درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ۲۲ ،
داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﮫ ﻣﺸﺎورﯾﻦ و ﻣﺪدﮔﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺟﺎع ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ۱۷ ،داﻧﺶآﻣﻮز در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭﺒﻮد
ﮐﺮﯾﺪت اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و  ۲٥داﻧﺶآﻣﻮز در ﺻﻨﻒ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﮫ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺖ
ﭘﺮورش ﮐﺮومﺑﻮک ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی اﺿﻄﺮاری دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﻧﻤﻮده و ﭘﻼنھﺎی آزﻣﺎﯾﺶ دﻧﺪان ،ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﭼﺸﻢ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮭﯿﮫ ﻋﯿﻨﮏ راﯾﮕﺎن را در
ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺰان  ،۲۰۲۰ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻄﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ  :۳در ﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اداره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای اداﻣﮫ اراﺋﮫ ﻓﺮﺻﺖھﺎی "آﻣﻮزش از راه دور" ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺳﻦوان در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﮫ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﯾﺎﻟﺘﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ
دﺳﺖرﺳﯽ ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ،ﺗﻮﺟﮫ زﯾﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ھﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﯾﮏ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺻﻨﻒ/ﮐﻼس دوازدھﻢ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﻣﺎه ﺟﻮن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎم داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺎ در آﻣﻮزش ﻣﻌﻨﺎدار دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﮐﺎری
ﻣﺎ ،ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺗﺎ از طﺮﯾﻖ روش ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ،آﻣﻮزش
ھﺎی دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ اراﺋﮫ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
●

ھﺸﺘﺎدو ﭘﻨﺞ ﺗﻦ از ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﯿﻢھﺎی ﺑﯿﻦ رﺷﺘﮫای و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻔﯽ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎی آﻣﻮزش وﯾﮋه،
آﻣﻮزﮔﺎران در وظﺎﯾﻒ وﯾﮋه ،ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻧﮑﺸﺎف زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻣﺪﯾﺮان ،و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزش دوران اوﻟﯿﮫ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر طﺮح ﭘﺮوﺳﺲ
ﻣﺮﺣﻠﮫای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﮫای ،ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
○ ﻣﺮﺣﻠﮫ – ۱در ﺑﺎره اﺑﺰار ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺮای آﻣﻮزش از راه دور ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺣﺮﻓﮫای ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮای
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ.
○ ﻣﺮﺣﻠﮫ —۲ﺑﺎﻻی اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزی دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع و دﺧﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺎﮔﺮدان در ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش از راه
دور ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
○ ﻣﺮﺣﻠﮫ —۳ﺑﺎﻻی رویﮐﺮد ھﺎ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ روشھﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی دوامدار ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش از راه دور،
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
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Farsi/Dari

ﮔزارش ﮐﺗﺑﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮐوﯾد ۱۹-ﺑرای ﺣوزه ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺳنوان

●

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ھﺎب آﻣﻮزش از راه دور ) (Distance Learning HUBرا ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش از
راه دور را ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای آن اداﻣﮫ ﻣﯽدھﻨﺪ .ھﺎب آﻣﻮزش از راه دور ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﻀﺎھﺎ
ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری در ﺻﻨﻒ درﺳﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺻﻨﻔﯽ ) ،(grade-level Google Classroom collaboration spacesوﯾﺪﯾﻮ ھﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﺎره ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی و ﺣﻤﺎﯾﺖ در زﻣﯿﻨﮫ ارﺳﺎل ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ،و وﯾﺪﯾﻮی ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﺎره ﻧﺼﺎب آﻣﻮزﺷﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدن
ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ) ،(drop-in supportﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ھﻢﭼﻨﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش وﯾﮋه ،اﻧﮑﺸﺎف زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺑﺪﻧﯽ ،و ھﻨﺮ ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و دﯾﺪاری از طﺮﯾﻖ آﻣﻮزش از راه دور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﻞ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﯿﺶ از  ۳٥۰۰ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮده ،و
 ۲۳وﯾﺪﯾﻮی ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی  ٤۸۰۰ﺑﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

●

ﺗﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ،ھﻢﭼﻨﺎن در زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی و ﺗﺮﻣﯿﻢ آن ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮاده
ھﺎ در ﺻﻨﻒ/ﮐﻼس ھﺎی ﭘﯿﺶ از ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن –  ،۱۲دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ھﺎﺗﺲﭘﺎت اﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻣﺎرچ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ،ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد  ۲۱۶۵۹ﮐﺮومﺑﻮک و  ۱۲۱ھﺎﺗﺲﭘﺎت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮده ھﺎ ،و  ۷۹دﺳﺘﮕﺎه ھﺎﺗﺲﭘﺎت ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

●

ﺷﺮوع از  ۱۰اﭘﺮﯾﻞ  ،۲۰۲۰ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،ﺑﮫ ﻣﺪل آﻣﻮزش از راه دور ،از ﺟﻤﻠﮫ اداﻣﮫ درس ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ داده
ﺷﺪ .رھﻨﻤﻮد ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺻﻨﻒ/ﮐﻼس ھﺎی ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ۱۲-ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﮐﺮﯾﺪت/ﻋﺪم ﮐﺮﯾﺪت در دوره ﺛﺎﻧﻮی و ﻋﻼﺋﻢ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در دوره اﺑﺘﺪاﺋﯿﮫ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺻﻨﻒ/ﮐﻼس ھﺎی  ۱۲-۹ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮔﺰﯾﻨﮫ ﮐﺮﯾﺪت/ﻋﺪم ﮐﺮﯾﺪت اﻧﺼﺮاف ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای اﺧﺬ
ﻧﻤﺮات ﺣﺮوﻓﯽ ) (letter gradeدرﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺪھﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش از راه دور وﺻﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ،اطﻼﻋﺎت
ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آنھﺎ و ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاﻧﻊ اﺷﺘﺮاک ﺷﺎن ،ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ.

●

در ﻣﺎه ﻣﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊآوری ﻧﻈﺮﯾﺎت در ﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزﮔﺎران ،داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ در ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش از راه
دور ،ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ دوم آﻣﻮزﮔﺎران ،و ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﯿﻢھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺑﺮای ﺳﺎل
آﻣﻮزﺷﯽ  ۲۰۲۱-۲۰۲۰ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ  :٤در ﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اداره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اراﺋﮫ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
●

ﺷﺮوع از  ۱۳ﻣﺎرچ ،ﺗﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺬاﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮوس ﮐﻮﯾﺪ ،۱۹-روﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﮭﯿﮫ
ﻣﯿﻨﻮی ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ھﺎی ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ھﺪف ﺗﻮزﯾﻊ وﻋﺪه ھﺎﯾﯽ ﻏﺬای در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺣﻮزه
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ  ۱٦ﻣﺎرچ ،ﺗﯿﻢ ھﺎی رھﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬا اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه ،و در روز ﺑﻌﺪی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺼﺆن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ۲۷
ﻣﮑﺘﺐ/ﻣﺪرﺳﮫ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺳﻦوان ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ در ﮐﻨﺎر ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻮﺗﺮ/ﻣﺎﺷﯿﻦ ) ،(curbside pickupآﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
○ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﺎرچ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً  ۷۲٫۳۳۲وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.
○ در ﻣﺎه اﭘﺮﯾﻞ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً  ۱۲٫۳۹۹٤وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ
○ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰ﻣﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً  ۲۹٤٫۳۳۸وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.

●

ﺣﻔﻆ دﺳﺖرﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﮭﻢ ﺗﻐﺬﯾﮫ ،ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﻋﻀﺎی ﺟﻌﺎﻣﮫ ،ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﻮده و در آﯾﻨﺪه
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺼﺆن وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ از طﺮف ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺳﻦوان ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢﮔﯿﺮی در ﮐﻨﺎر ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻮﺗﺮ/ﻣﺎﺷﯿﻦ ) ،(curbside pickupﯾﮏ
وﻋﺪه ﻏﺬای ﭼﺎﺷﺖ و ﯾﮏ وﻋﺪه ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ را ﺑﺮای روز ﺑﻌﺪی در  ۲۷ﻣﮑﺘﺐ/ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،از روز دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ ،از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱:۳۰ﻗﺒﻞ از
ظﮭﺮ ﺗﺎ  ۱۲:۳۰ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ،اراﺋﮫ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﺮد ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮ ھﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢﮔﯿﺮی
و ارﺳﺎل ﻏﺬا ﮔﺮمﮐﻦ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭼﻨﺪﯾﻦ روز در ھﻔﺘﮫ ﻏﺬای ﭼﺎﺷﺖ ﮔﺮم ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﺳﺮد ﺑﺮای روز
ﺑﻌﺪی ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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Farsi/Dari

ﮔزارش ﮐﺗﺑﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮐوﯾد ۱۹-ﺑرای ﺣوزه ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺳنوان

●

ﮐﺎرﮔﺰاران ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ آنھﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اراﺋﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اطﻤﯿﻨﺎن از اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﺼﺆن وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﯽ دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ،رھﻨﻤﻮدھﺎی ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه در ﺑﺴﺘﮫھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.

●

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺆن ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ وﻋﺪه ھﺎﯾﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﺮ/ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻤﻨﯽ از آن ھﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮده و ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﺮ/ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺣﺴﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻌﺪا ً آنھﺎ ﺗﻌﺪاد دﻗﯿﻖ ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ
را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﻮده و آن را روی ﻣﯿﺰ ﺗﻮزﯾﻊ وﻋﺪه ھﺎﯾﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ،و در ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺼﺆن ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ وﻋﺪه ھﺎﯾﯽ
ﻏﺬاﯾﯽ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﻮﺗﺮ/ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده در ﻣﺤﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﯿﻦ ﺷﮑﻞ وﻋﺪه
ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دوامدار ،ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﻣﺎﺳﮏ ،دﺳﺖﮐﺶ،
ﭘﯿﺶﺑﻨﺪ ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺼﺮف و ﻣﺎﯾﻊ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ ،ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻣﮑﺎﺗﺒﯽ ﮐﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آنھﺎ دارای ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ
ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺗﺎق ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻮزﯾﻊ وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

●

ﺗﻮزﯾﻊ وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢﮔﯿﺮی در ﮐﻨﺎر ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻮﺗﺮ/ﻣﺎﺷﯿﻦ ) (curbside pickupدر  ۱٤ﻣﮑﺘﺐ/ﻣﺪرﺳﮫ از ۱٥
ﺟﻮن ﺗﺎ  ۳۱ﺟﻮﻻی ،ھﻢﭼﻨﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺳﻦوان ﻣﺘﻌﮭﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢﭼﻨﺎن دﺳﺖرﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺗﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪلھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮزﯾﻊ وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼش ھﺎی ھﻢآھﻨﮓ ﺷﺪه ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ در ﺳﻄﺢ
وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﺮای ﺧﺰان  ،۲۰۲۰ﮐﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺨﺶ  :٥در ﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اداره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮫ ھﺪف ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت از داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻣﮑﺘﺐ/ﻣﺪرﺳﮫ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
●

در زﻣﺎن ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ/ﻣﺪارس ،ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺳﻦوان ھﻢﭼﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از داﻧﺶآﻣﻮزان را در ﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺎت ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﮑﺘﺐ و ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺎت ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﻮزه ﺗﻠﻌﯿﻤﯽ ﺳﻦوان در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﮑﺘﺐ/ﻣﺪرﺳﮫ ،از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻼش ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل آﻣﻮزﺷﯽ  ۲۰۲۱-۲۰۲۰ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎاﻟﻘﻮه ای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن
ﻧﻈﺎرت از داﻧﺶآﻣﻮزان را در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺎت ﻣﮑﺘﺐ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﮑﺘﺐ و ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺎت ﻣﮑﺘﺐ ،ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
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