Farsi/Dari

جدول ی
زمان برای بازگشت به آموزش حضوری قابل دسترس است
ی
(کونت) سکرمنتو باید در ردیف رسخ در سیستم
با همکاری اتحادیه آموزگاران سنهوان ،حوزه تعلییم به توافق رسیده است تا مهلت زمان تعیی شده را که در آن شهرستان
ایالت تشخیص میان انتشار کوید 19-ی
ی
باق بماند ،کاهش دهد .حوزه تعلییم متعهد است تا تاری خ بازگشت به آموزش حضوری را برای دانش آموزان دوره کودکستان عبوری
حت اگر ر
( )TKتا صنف ششم تعیی نماید ی
پیشفت به سمت ردیف رسخ متوقف شود.
ی
(کونت) سکرمنتو به ردیف رسخ/قرمز ،به دانشآموزان در تمام رده های صنف گزینه بازگشت به آموزش حضوری
بر اساس توافق جدید ،پنج روز پس از بازگشت شهرستان
ر
(هایید) ارائه مشود .در صورت توقف پیشفت رسی ع شهرستان سکرمنتو به سمت ردیف رسخ/قرمز که در این اواخر شاهد آن هستیم ،برای دانشآموزان
کیت
ی
در قالب تر ی
صنف/کالس های کودکستان عبوری ( )TKتا پنجم و دانشآموزان صنف ششم در صنف های دریس خودگردان ( ،)classrooms self-containedگزینه بازگشت به
آموزش حضوری ررسوع از  5اپریل ارائه خواهد شد.
بر اساس رهنمود های الزام دولت ی
ایالت ،دانشآموزان صنف/کالس ششم که در جریان روز دریس به چندین صنف دریس مروند و شاگردان صنف های  7تا  12تنها در
ی
ی
ی
صورن متوانند به آموزش حضوری بازگشت نمایند که شهرستان برای مدت  5روز در ردیف رسخ/قرمز باق بماند .برای حصول اطمینان مبت بر داشی زمان کاق برای
آماده گیی ،اگر شهرستان سکرمنتو در جریان تعطیالت بهاری ( 29مارچ –  2اپریل) به ردیف رسخ وارد شود ،این دانشآموزان متوانند ررسوع از  12اپریل به آموزش حضوری
ی
بیشی به خانواده ها اطالعات ارائه خواهد نمود.
بازگشت نمایند .مراکز و برنامه های آموزش ویژه در رابطه به تاری خ های مشخص و جزئیات
ی
رئیس عموم حوزه تعلییم آقای کینت کین گفت" :ما از ر
پیشفت های اخی در شاخص های صیح/
بهداشت که نشان دهنده انتقال شهرستان به ردیف رسخ در هفته های
آینده مباشد ،تشویق شده ایم" ".رسیدن به این توافق جدید ما را برای استقبال از بازگشت دانشآموزان و کارکنان به صنف های دریس نزدیکتر ساخته است".
ی
خواسی استادان به تدریس
زوترین زمان که شهرستان سکرمنتو بتواند به ردیف رسخ وارد شود 16 ،مارچ مباشد و توافقنامه ملزم ساخته است که حد اقل  14روز قبل از
ی
حضوری ،باید به آنها اطالع داده شود .با توجه به ر
(کونت) سکرمنتو در زمینه تعداد قضایای کوید 19-و کاهش در نرخ قضایای مثبت ،حوزه
پیشفت دوامدار شهرستان
تعلییم اطالعیه حد اقیل  14روزه را برای تمام کارکنان ،امروز اعالم منماید .این امر فرصت فراهم مسازد که در صورت وارد شدن شهرستان سکرمنتو به ردیف رسخ قبل
از وقفه بهاری ،دانشآموزان در تمام رده های صنف بتوانند به آموزش حضوری بازگشت نمایند.
بدون در نظرداشت ردیف انتشار کوید 19-که در حال حاض در آن قرار داریم ،ما تاری خ بازگشت دانشآموزان کودکستان عبوری ( )TKتا صنف پنج و دانشآموزان صنف
ششم در صنف های دریس خودگردان ( )self-contained 6th grade classroomsرا تعیی کرده ایم .کارکنان به حالت استقبایل تغیی موقعیت خواهند داد .در جریان
هان را از طرف مکاتب/مدارس شان دریافت خواهند نمود .این اطالعیه ها در باره برنامه های آگهدیه حضوری به شاگردان،
هفته های آینده ،خانواده ها برخ اطالعیه ی
برنامه های آگهدیه آنالین به والدین و رسپرستان ،و بسته خوشآمد گون که شامل اطالعات ایمت نی مباشد ،به خانواده ها معلومات ر
مشح بیان منماید.
ی
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ظرفیت ی
ی
ایالت رعایت گردد.
کیت برای شان خدمات ارائه مگردد تا محدودیت های
دانشآموزان که انتخاب منمایند به آموزش حضوری بازگشت کنند در قالب مدل تر ی
ی
دانشآموزان به گروه های ( )Aیا ( )Bتقسیم مگردند .روز های دوشنه و سهشنبه گروه ( )Aدر جریان قبل از ظهر به آموزش حضوری اشیاک منماید در حایل که گروه ()B
و شاگردان که انتخاب نموده اند به مدل آموزش از راه دور ی
باق بمانند ،در جریان بعد از ظهر در مدل آموزش از راه دور تدریس دریافت م نمایند .روز های پنجشنبه و جمعه
تقسیم اوقات دریس تکرار مشود اما گروه ( )Bدر جریان قبل از ظهر آموزش دریافت م کند .خانواده هان که انتخاب مکنند در مدل آموزش از راه دور ی
باق بمانند در گروه
ی
( )Cتوظیف خواهند شد.
ررسوع از  8مارچ تا اخی ماه ،روز های چهارشنبه برای دانشآموزان در تمام رده های صنف به حیث روز دریس ناهمزمان ی
باق خواهد ماند .پس از آن که تاری خ دقیق ررسوع
ی
بیشیی به خانواده ها ارسال مگردد.
نهان گردد ،در باره روز های دریس ناهمزمان اطالعت
آموزش حضوری ی
اگر شهرستان سکرمنتو دیپارتمنت آموزش کودکان خرد دانشآموزان دوره کودکستان تا
تاری خ ( )...به ردیف سال (کودکان نوزاد/نوپا و پیش پنجم و دانشآموزان صنف ششم
رسخ/قرمز وارد شود.
کودکستان) ،تاری خ ( )...به آموزش در صنف های خود گردان ،تاری خ
حضوری بازگشت منمایند.
( )...به آموزش حضوری بازگشت
م نمایند.

دانشآموزان صنف/کالس ششم که باید
صنف های دریس شان را تغیی دهند،
شاگردان صنف هفتم تا دوازدهم و مراکز
آموزش ویژه ،تاری خ ( )...به آموزش
حضوری بازگشت منمایند.

 16مارچ

 5اپریل

 22مارچ

 22مارچ

 23مارچ

 12اپریل

 5اپریل

 5اپریل

 30مارچ

 12اپریل

 5اپریل

 12اپریل

 6اپریل

 2اپریل

 5اپریل

 12اپریل

هر زمان پس از  6اپریل

 12اپریل

 5اپریل

 5روز پس از وارد شدن شهرستان به ردیف
رسخ/قرمز
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