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تغیی یمکند.
آموزش حضوری تاری خ  26اپریل به چهار روز در هفته ر
ر
هایبد) حوزه تعلییم سنهوان به چهار روز آموزش حضوری در هفته برای
کیب ( ی
رشوع از  26اپریل ،مدل آموزش تر ی
تغیب یمنماید .شاگردان شامل در برنامه
دانشآموزان صنف/کالس های کودکستان عبوری تا دوازدهم ( )TK through 12ر
ر
/
آموزش حضوری ،روز های دوشنبه ،سهشنبه ،پنجشنبه و جمعه از طرف صبح در مکتب مدرسه اشباک یمنمایند ،در حایل
که دانشآموزان شامل در برنامه "آموزش از راه دور" هر روز بعد از ظهر آموزش همزمان دریافت یمنمایند .روز های
ر
آموزش ناهمزمان و ارائه آموزش ویژه و مداخالت حمایوی ( )interventionبرای دانشآموزان در
چهارشنبه به حیث روز
قالب آموزش از راه دور ر ن
تعیی شده است.
ن
دبستان ( )Infant, toddler and preschool studentsمدل آموزش حضوری چهار
شبخوار ،نوپا و پیش
دانشآموزان ر
روز در هفته را تاری خ  3یم آغاز یمنمایند.
چبی ر
رئیس عمویم حوزه تعلییم آقای کینت کرن گفت" :ما یمدانیم که هر ر ن
کمب از برنامه درش پنج روز در هفته به صورت
ر
ر
کیب ما زمان آموزش حضوری بیشبی را برای دانشآموزان
تمام وقت ،برای خانواده ها ایده آل نیمباشد .مدل آموزش تر ی
فراهم یمسازد ،و در ر ن
عی حال برای ما فرصت یمدهد تا برای شاگردان شامل در مدل آموزش از راه دور توسط آموزگاران خود
شان و یکجا با هم ن
صنف/هم کالش های شان خدمات ارائه نمائیم ،به عوض توظیف آن ها به صنف/کالس های درش
ر
ر
جداگانه در چند هفته باق مانده سال آموزش".
گبد که رهنمود های جدید دولت ر
ایالب و فدرال به دانشآموزان اجازه یمدهد تا با رعایت سایر
تغیب در حایل صورت یم ر
این ر
ر
اقدامات ن
ایمب از جمله استفاده از پوشش صورت ،در صنف/کالس های درش نزدیکب در کنار هم بنشینند .با درک این که
ی
ی
ر
آموزش به کارهای آمادگ قابل توجیه از جمله درس های تجدیدنظر شده و چگونگ ارائه آنها نیاز دارد،
تغیب در مدل
ر
.
حوزه تعلییم با انجمن آموزگاران سنهوان به یک توافق رسیده است این توافق انتظارات آموزگاران و سایر ارائه کننده های
ر
آموزش ،حمایت ها برای آنها و ر ن
تاثبات بالقوه باالی آن ها را تحت پوشش قرار یمدهد.
نب ر
حوزه تعلییم در حال برنامهریزی برای بازگشت به یک برنامه درش پنج روز در هفته به صورت تمام وقت با رشوع سال
ر
آموزش  2022-2021در  12اگست ،یمباشد.
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