
 
  ۲۰۲۲-۲۰۲۱ی درسی پنچ روز در ھفتھ و بھ صورت تمام وقت برای سال آموزشی برنامھ

 
کاھش یافتھ است، ما  بھداشتیجایی کھ شرایط صحی در سرتاسر ایالت و در منطقھ رو بھ بھبود است، و محدودیت ھای از آن

اگست در  ۱۲را تاریخ  ۲۰۲۲ -۲۰۲۱ھوان سال آموزشی مدارس حوزه تعلیمی سن/با خوشحالی تائید می نمائیم کھ مکاتب
زمان شروع درس ھا و ختم آن در اکثر . دننمایپنج روز در ھفتھ، بھ صورت تمام وقت، آغاز می سنتی قالب برنامھ درسی

 . بود ۲۰۲۰کھ قبل از مارچ  نمایدتغییر می مدارس بھ ھمان شکلی/مکاتب
 

از  بھداشتی،/صحی اقدامات احتیاطی ھا پیشرفت ھای مربوط بھگیرند، آنکارکنان برای این انتقال آمادگی میھنگامی کھ 
جملھ پوشش صورت و سایر موضوعات را از نزدیک نظارت نموده و در صورتی کھ جزئیات بیشتری در این زمینھ دریافت 

 . ی سازندشریک م آموزان و کارکنان، دانشکنند، آن را با خانواده ھا
 

مطالعات "آموزان و خانواده ھا نیاز ھای ویژه و منحصر بھ فرد دارند، ما با ارائھ برنامھ ھای درسی دانشبا درک این کھ 
 بھ شاگردان، "مکتب خانگی برای دانش آموزان دوره کودکستان تا ھشتم"و " ۱۲- ۹مستقالنھ برای دانش آموزان صنف 

 "زیاکادمی مجا" بنام جدید یعالوه بر این، یک گزینھ .سازیم تا مدل آموزشی مورد نظر شان را انتخاب کنندفرصت فراھم می
در این . سازدآموزان کودکستان عبوری تا دوازدھم یک مدل آموزشی ترکیبی فراھم میدر حال تدوین است کھ برای دانش

 . ترکیب گردیده است ھمزماندرس ھای نا زمان و آنالین ھم آموزش درسی،مدل 
 

ریزی شده بود اما بھ دلیل این برنامھ نظرسنجییک مندی خانواده ھا بھ مدل جدید اکادمی مجازی، برای تشخیص میزان عالقھ
 ھستند، این نظرسنجی بھ تعویق کھ قانون گذاران و سایر مقامات در حال بحث در مورد مجاز بودن و غیر مجاز بودن آن

جزئیات ارائھ اکادمی مجازی نھایی گردیده و با خانواده ھا شریک  ،پس از تعیین پارامتر ھا توسط دولت ایالتی. افتاده است
 .ساختھ خواھد شد

 
را در سال جاری آموزشی انتخاب کرده اند، در صورت " مکتب خانگی"یا " آموزش از راه دور"آموزانی کھ برنامھ ھای دانش

دانش آموزانی کھ . مدارس قبلی شان ثبت نام خواھند شد/، در مکاتب۲۰۲۲ -۲۰۲۱حضوری در سال بازگشت بھ آموزش 
ثبت نام نیستند، بشکل خودکار در مدل  ۲۰۲۲ -۲۰۲۱در برنامھ ھای مطالعات مستقالنھ یا مکتب خانگی برای سال آموزشی 

 . تمام وقت، ثبت نام خواھند شد ، بصورتسنتی آموزش حضوری پنج روز در ھفتھ
 
 

 


