
Farsi/Dari 

MA 04/2021 

 کند. اپریل به چهار روز در هفته تغییر یم 26آموزش حضوری تاری    خ 
 

وع از  داپریل، مدل آموزشر ترکیبی ) 26شر به چهار روز آموزش حضوری در هفته برای  هوانسن( حوزه تعلییم هایبی
 شامل در برنامه نماید. شاگردانتغیبر یم (TK through 12) آموزان صنف/کالس های کودکستان عبوری تا دوازدهمدانش

اک یم شنبه و جمعه از طرف صبحشنبه، پنجروز های دوشنبه، سه ،آموزش حضوری نمایند، در حایل در مکتب/مدرسه اشبر
نمایند. روز های زمان دریافت یمهر روز بعد از ظهر آموزش هم "آموزش از راه دور" برنامهآموزان شامل در که دانش

آموزان در برای دانش (intervention) زمان و ارائه آموزش ویژه و مداخالت حمایویچهارشنبه به حیث روز آموزشر ناهم
ن شده است.   قالب آموزش از راه دور تعییر

 
خوار، نوپا و پیشدانش ( مدل آموزش حضوری چهار Infant, toddler and preschool studentsدبستانن )آموزان شبر

 نمایند. یم آغاز یم 3 تاری    خروز در هفته را 
 

ی کمبر از برنامه درش پنج روز در هفته به صورت گفت: "ما یم  کینت کرنرئیس عمویم حوزه تعلییم آقای  ن دانیم که هر چبر
ی را برای دانش زمانما  ترکیبی باشد. مدل آموزشر تمام وقت، برای خانواده ها ایده آل نیم آموزان آموزش حضوری بیشبر

ن حال برای ما فرصت یمسازد فراهم یم دل آموزش از راه دور توسط آموزگاران خود دهد تا برای شاگردان شامل در م، و در عیر
/هم کالش های شان خدمات ارائه نمائیم، به عوض توظیف آن ها جا با همشان و یک به صنف/کالس های درش  صنفن

." جداگانه  مانده سال آموزشر
ر

 در چند هفته باق
 
 

د که رهنمود های جدید دولت ایالبر و فدرال باین تغیبر در حایل صورت یم دهد تا با رعایت سایر آموزان اجازه یمه دانشگبر
اقدامات ایمبن از جمله استفاده از پوشش صورت، در صنف/کالس های درش نزدیکبر در کنار هم بنشینند. با درک این که 

 
ی

 قابل توجیه از جمله درس های تجدیدنظر شده و چگونگ
ی

نیاز دارد،  ها ارائه آنتغیبر در مدل آموزشر به کارهای آمادگ
توافق رسیده است. این توافق انتظارات آموزگاران و سایر ارائه کننده های یک به  هوانسنحوزه تعلییم با انجمن آموزگاران 

، ات بالقوه باالی آن ها را تحت پوشش قرار یمحمایت ها برای آن آموزشر ن تاثبر  دهد. ها و نبر
 

وع سال  درشبه یک برنامه ریزی برای بازگشت حوزه تعلییم در حال برنامه پنج روز در هفته به صورت تمام وقت با شر
 باشد. اگست، یم 12در  2022-2021آموزشر 

 
 


