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در ماه جوالی، بورد آموزش و پرورش پیشنهاد کارکنان مبنی بر اتخاذ طیف وسییع از مدل های آموزشی را تصویب نمود تا در صورت  
ایط صیح/بهداشنی تطبیق گردند. اما دولت ایالنی فرمان صادر نمود که مکاتب/مدارس، سال تحصییل را با استفاده از مدل  بهبود شی

ی ماه مکتب/مدرسه در قالب آموزش از راه دور، م  ی  خواهیم در باره تالش ها"آموزش از راه دور" آغاز نمایند. اکنون، با تکمیل اولی 
 جهت برگشت تدرییحی به تدریس حضوریبرنامهفعیل، 

ی
برای  کار زمانی که این   ؛ریزی ها و اقدامات بعدی حوزه تعلییم در راستای آمادگ

 ارکنان و اعضای جامعه مصؤن باشد، اطالعات جدید ارائه نمائیم. آموزان، کدانش 
 

 در این اطالعیه در رابطه به موضوعات زیر معلومات ارائه گردیده است: 
ایط فعیل صیح/بهداشنی و واقعات کوید •  هوانسندر حوزه تعلییم  19-مروری بر شی
 تالش ها برای بهبود مدل آموزش از راه دور •
 ( cohortهای کوچک ) ارائه خدمات در گروه •
 6-کودکستان عبوری   آموزان در رده های صنفی برای دانش معافیتنامه های وضعیت درخواست  •
 برای بازگشانی مکاتب/مدارس  •

ی
 اقدامات بعدی جهت آمادگ

 
ایط فعیل و سیستم رتبه  بندی ایالت  شر

ان خطر انتشار ویروس کوید ی ( را از نظر می  نماید. در  بندی مرتبه  19-کالیفرنیا سیستیم را ایجاد نموده است که هر شهرستان )کوننی
، شهرستان سکرمنتو هم ده" قرار دارد. زمانی که شهرستانی در محدوده حال حاضی چنان در باالترین سطح خطر "بنفش" یا "انتشار گسیی

ده" رتبه بندی شده باشد؛ بغی  از  "بنفش" یا "انتش و ارائه خدمات   6  – جهت گشایش مکاتب/مدارس کودکستان عبوری    معافیتار گسیی
مجاز نیست. برای گشایش   در آن  آموزان مشخص در گروه های کوچک )که در زیر ذکر شده است(، گشایش مکاتب/مدارسبرای دانش 

ی سطح باقی بماند.   ر قابل مالحظه""انتشا"شخ" یا   طحمکاتب، یک شهرستان باید در س د و برای دو هفته در عی   قرار بگی 
 

ی جای در هر روز و    19-شود: تعداد واقعات جدید کویدبندی از دو شاخص استفاده مگاه یک شهرستان در سیستم رتبهبرای تعیی 
 .  19-های مثبت کوید فیصدی آزمایش

 

ان سیستم ن ن می   خطر  ایالت  برای تعیی 

شهرستان سطح خطر   جدیدواقعات  
 هزار(  100موارد جدید روزانه در هر )

 آزمایش های مثبت 

ده   فیصد 8بیش از  7بیش از  انتشار گسیی

 فیصد 8 – 5 7تا   4  انشار قابل مالحظه

 فیصد 4.9 – 2 3.9 – 1 متوسط

 فیصد  2کمیی از   1کمیی از   حد اقل

 
، شهرستاندر هفته (  های اخی  فت مالییم در این  )کوننی انبوده است.  ها شاخص سکرمنتو شاهد پیشی ی  19-کوید   های مثبتآزمایش  می 

ی است تا به ما کمک کند که به سطح بعدی در سیستم رتبه  5.7تا   یم. با  فیصد قرار دارد. این فیصدی بسیار پائی  بندی ایالنی قرار بگی 
مورد   9باشنده،  100،000در این شهرستان در برابر هر  حاضی  باال است. در حالچنان این حال، تعداد موارد جدید ابتال در هر روز هم

ی تر سیستم رتبه انتقال به سطح پائی  ایالنی با محدودیت های کم ابتال است. برای  تر، شهرستان باید تعداد موارد ابتال را در هر بندی 
تواند سطح رتبه بندی را بهبود بخشد، هفته اول ماه شهرستان م ترین فرصنی که مورد کاهش دهد. نزدیک   7تا  4به باشنده   100،000
 باشد. اکتوبر م
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 تعداد واقعات جدید

 (هزار  100جدید روزانه در هر    واقعات)
 آزمایش های مثبت 

( وضعیت فعیل شهرستان  فیصد  5.7 9 سکرمنتو )کوننی

 فیصد 8 – 5 کمیی یا   7 " انشتار قابل مالحظه/ الزم برای انتقال به سطح "شخ

 
ین راه برای بهبود این اندازه  ی تماس بهیی ی ها رعایت رهنمود های صادر شده توسط مقامات صیح/بهداشنی مبنی بر محدود ساخیی گی 

ی مکرر دست باشد. زمانی که شهرستان سکرمنتو برای مدت دو هفته در  ها، مبا دیگران، استفاده از ماسک در محالت عام و شسیی
د، حوزه تعلییم قادر خواهد بود تا موضوع انتقال به روش آموزش حضوری اصالح انشتار قابل مالحظه"شخ/ سطح خطر   " قرار گی 

 شده را طوری که توسط بورد آموزش و پرورش در ماه جوالی تصویب شده است، مورد توجه قرار دهد. 

 
 هوان سندر حوزه تعلییم  تعداد واقعات 

ی حاالت، ما کار مبتال آگایه حاصل محوزه تعلییم زمانی از موارد ا نمائیم تا  نماید که افراد متاثر شده موضوع را اطالع دهند. در چنی 
ی برنامه/مکتب، پاک وری از قبیل بسیی کاری و برقراری تماس با دیگران،  اطالعات ارائه شده را تصدیق نموده و برای تطبیق اقدامات ضی

 ده ایم. گونی را ایجاد نمو پروسیجر های پاسخ
 

، یگانه برنامه آموزان به صورت منظم در داخل محوطه مکتب/مدرسه ی فعال در سطح حوزه تعلییم که در آن دانش در حال حاضی
اک م  باشد. در این برنامه که در  (، م Discovery Club child care program) دیسکوری کلپنمایند، برنامه مراقبت از کودکان اشیی
اک کننده گان فعال برنامه مشاهده شده است که در نتیجه برنامه  مکتب/مدرسه فعالیت م   20بیش از   نماید، دو مورد ابتال در میان اشیی

اک کننده هانی وجود  دیسکوری کلپروز تعطیل گردید. در ییک دیگر از مکاتب/مدارس    14های متذکره به مدت  
داشت که با  ، اشیی

اک کننده ها در مکاتب/مدارس    19-که دارای کوید  شان  اعضای خانواده بودند در خانه تماس گرفته بودند که در نتیجه به سایر اشیی
 اقدامات الزم احتیایط را انجام دهند. متذکره اطالع داده شد تا 

 
د زیرا کارکنانی که نیمآموزان صورت م اکیر تعامالت بدون حضور دانش  توانند کار های شان را در خانه انجام دهند، در داخل محوطه گی 

وع تابستان،  مکاتب/مدارس کار م  ، به   19-در حوزه تعلییم به کوید  کارکن  15نمایند. از شی
ً
مبتال شده اند. در هریک از این موارد ابتال

بود به صورت مستقیم اطالع داده شده و ساحه  تمام افرادی که مطابق رهنمود های مربوطه در معرض احتمایل ویروس قرار گرفته  
 کاری گردید. پاک

 
 ریزی برای آموزش حضوری تقویت مدل آموزش از راه دور و برنامه

، حوزه تعلییم و کارکنان مکاتب/مدارس کار م  ایط صیح/بهداشنی نمایند تا مدل آموزش از راه دور را تقویت نمایند، با ادامه نظارت از شی
ین آسیب برگشت به آموزش حضوری به دانش زمینه را برای   پذیری فراهم ساخته و برای بازگشت به آموزش حضوری آموزان دارای بیشیی

 که انجام این کار مصؤن بوده و به ما اجازه داده شود تا آن را انجام دهیم. آماده باشند. زمانی 

 
 حمایت ها برای آموزش از راه دور 
چه در جریان ماه اول مکتب/مدرسه اتفاق افتاده است، نظر به تجربه اضطراری  که آن  به طور کیل، این توافق وجود دارد 

 بهبود یافته م
ً
  " آموزش از راه دور" باشد. اما، این بدان معنا نیست که مدل فعیل  آموزش از راه دور در جریان تابستان، وسیعا
س م  متعهد به ارائه گزینه های آموزش از راه دور با عایل   انهو سنباشد. حوزه تعلییم  عایل بوده و عاری از اضطراب و اسیی

قنی باشد یا نظر به  ؤ که این گزینه ها بخاطر محدودیت های ایمنی و صیح مباشد، بدون در نظرداشت اینترین کیفیت م
باشد انتخاب خانواده ها،   این تالش  . طوالنی مدت  از ساحات مورد تمرکز  چنان  ها همتقویت  را تشکیل    حوزه تعلییمییک 

 دهد. م
 

( امکان تصدیق هویت  ی  افزا authenticationفراهم ساخیی ، صنف/کالس های درش مجازی مان را بیشیی  زوم ر  ( در نرم 
اک   زومار  مصؤن ساخته است. این انتقال طوری نبود که ما آرزوی آن را داشتیم و از تمام افرادی که در نظر سنیحی نرم افز  اشیی

نمائیم. برای مشاهده نتایج نظرسنیحی  گزاری مباشد، سپاستن م  5200نمودند و برای ما نظر دادند و تعداد شان بیش از  
 با انجنی  های    اینجا 

ً
کار نمودیم تا پروسه تصدیق هویت و وارد شدن به سیستم زوم   زومرا کلیک کنید. در نتیجه ما مستقیما

دهد به عوض آموزان اجازه م نمائیم که به دانش( مbeta testingر حال حاضی ما روندی را آزمایش )را بهبود بخشیم. د
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صنف/کالس هر  به  شدن  وارد  بار  وارد   ،چندین  بار  هویت   سیستم  یک  تصدیق  امکان  هم  هنوز  حایل که  در  شوند، 
(authentication ی خوب پیش برود، امیدوار هستیم ک ه بتوانیم این تنظیمات جدید را در یک یا دو  ( را دارند. اگر همه چی 

 . آموزان انجام دهیمهفته آینده برای دانش

 
: در کل، تا چه حد از نرم افزار جلسات زوم را پاسخ    ضن هستید؟  های نظرسنجی

 
 

 
های ما را تشکیل م اولویت  از  ی ییک  نی  از  کاهش شکاف دیجیتایل برای خانواده ها  بیش  دستگاه    950دهد. حوزه تعلییم 

نت و بیش از  پاتهاتس ش به انیی  به خانواده ها توزی    ع نموده است.  بوککروم 28000به خانواده های نیازمند دسیی
 

 در حدود  
ً
( با کیفیت ویدیواز ماه های تابستان را برای تدوین درس های آموزشی )  آموزگار بخشی   90تقویت تدریس، تقریبا

ی نموده اند.   ی اساش طرایح شده است، سیر  برای آموزش از راه دور و در مطابقت با استاندارد های یادگی 
ً
باال که مشخصا

وسط تمام آموزگاران حوزه استفاده ت  جهتدر حال حاضی این بانک درس ها برای هر رده صنفی و برای هر مضمون درش  
آموزان روی  زمان با دانشنماید تا در زمان تدریس همرس است. این بانک درس ها به آموزگاران کمک متعلییم قابل دست
این درس ها توسط ییک  توانید ببینید که چگونه  ، ارزیانی ها و ایجاد ارتباطات، تمرکز نمایند. شما م ها درس  بررش برای درک

ین وقت درش  صنف/کالس درش را تغیی  م  ،و چگونه سایر آموزگارانزگاران دوره لیسه استفاده شده  از آمو  دهند تا بیشیی
ی نمایند. زمان خود را با دانشهم  آموزان سیر
 

آموزانی که در درس ها آموزان تالش هانی را انجام داده اند، به دانش هریک از مکاتب/مدارس برای حمایت از مشارکت دانش 
اک نیم به منابع و سایر حمایت ها  نمایند تماس گرفته اند، و والدین/شپرست اشیی به  هم  مرتبط ساخته اند. ها را  چنان ما 

دهیم تا مثل سابق صنف/کالس درش مجازی را تقویت نمائیم. به شما  ت ها گوش مآموزان و والدین/شپرس نظریات دانش
 هانی  نمائیم که نگرانی توصیه م

 با آموزگار یا مدیر مکتب/مدرسه تان در جریان بگذارید. اگر نگرانی
ً
ها و نظریات تان را مستقیما

اداره حل مشکالت حوزه تعلییمبرای در توانید  چنان متوانید آن را حل کنید، همدارید که نیم به  ، مراجعه  یافت همکاری 
 نمائید. 

 
 (Cohortsریزی برای آموزش حضوری: خدمات در قالب گروه های کوچک )برنامه 

دیپارتم اگست،  ماه  اواخر  های کوچک ندر  به گروه  خدمات  ارائه  نمود که  صادر  را  رهنمودی  عامه کالیفرنیا  صحت  ت 
اجازه دادن به حوزه های تعلییم است تا    ،دهد. هدف این رهنمود به طور خاص( را اجازه منفر یا کمیی   14آموزان )دانش 

د که از طریق مدل آموزش از راه دور امکان پذیر نیست. هدف از این رهنمود بازگشت نخدمانی را ارائه نمای  ،آموزانبرای دانش
 اشد. ب، نیمارس به شکل حضوریمد / اتبآموزان به مکدوباره تمام دانش 
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( به منظور ارائه خدمات  cohortsریزی برای استفاده از گروه های کوچک )به گونه فعال در حال برنامه   وانهسنحوزه تعلییم  

 75باشد. در یک نظرسنیحی خانواده ها، بیش از  متوسط یا شدید، م در سطح  ویژه    آموزان دارای نیاز های آموزشی به دانش 
اک کننده ها   آموز شان را که شامل برنامه آموزش ویژه هستند و دارای نیاز بیان داشته اند که آماده هستند تا دانشفیصد اشیی

باشند، در قابل گروه های کوچک به آموزش حضوری ارسال نمایند. در حال حاضی حوزه تعلییم  های شدید یا متوسط م
آموزان متذکره دند و خدمات حضوری برای دانشبرای تشخیص کارکنانی که حاضی هستند به محوطه مکتب/مدرسه برگر 

وری   به فرد ضی ی برای تشخیص حمایت های مشخص و متعدد که برای هریک از این برنامه های منحرص  ارائه دهند و نی 
 با آموزگاران کار مم

ً
کا نماید. اقدام بعدی ما قبل از بازگشانی خدمات حضوری در هفته های آینده،  تشخیص  باشد، مشیی

 باشد. مکاتب/مدارس برای برنامه های ویژه و برنامه ریزی برای نیاز های حمل و نقل، م

 
   6-کودکستان عبوری  آموزان در رده های صنفن معافیت )معافیت ها( برای دانشریزی برای آموزش حضوری: برنامه 

، مقامات صیح/بهداشنی شهرستان یک درخواست  را    6-افیت برای کودکستان عبورینامه معبا کسب اجازه از دولت ایالنی
آموزان در رده های دهد تا خدمات برای دانش معافیت به مکاتب/مدارس اجازه م این  نموده است. در صورت تصویب،    صادر 

آموزان در رده های صنفی کودکستان را دوباره آغاز نمایند. در مکاتب/مدارس ای که برای دانش   6  -صنفی کودکستان عبوری
دانش ارائه مخدمات    8  – نیمنمایند،  و هشتم  هفتم  های  بهآموزان صنف/کالس  معافیت  از  استفاده  با   آموزش  توانند 

 حضوری بازگشت نمایند. 
 
،  16تا  ( مکتب/مدرسه در شهرستان 25سپتامیی ها مکاتب/مدارس  سکرمنتو برای معافیت تصویب شده اند. تمام آن )کوننی

 
ً
ها نسبت به مکاتب عموم کمیی است. توانانی و ثبت نام در آن  نمایند ادی فعالیت مبه شکل انفر خصویص هستند که اصوال

هزاران آن و  متعدد هستند  مکاتب/مدارس  دارای  تعلییم که  های  به حوزه  نسبت   
ً
وسیعا معافیت  ایط  تطبیق شی برای  ها 

 باشد. آموز و کارکن دارند، متفاوت مدانش 
 

را رد    6  –آموزان در رده های صنفی کودکستان عبوری  درخواست برای معافیت به دانش  هوانسندر حایل که حوزه تعلییم  
ی را به گونه فعال تعقیب نیم ی اتی   نماید. نکرده است، اما در حال حاضی این اسیی

 
 به دالیل ذکر شده در زیر: 

 
نمائیم، تمرکز بعدی ما ارائه خدمات حضوری در  چنان کار مدر حایل که برای تقویت مدل آموزش از راه دور هم .1

ی آسیب ( برای دانشcohortsگروه های کوچک )  قالب باشد. بسیاری از نگرانی ها  پذیری، مآموزان دارای بیشیی
قالب گروه های ک  ارائه خدمات در  باید برای  برای  و موضوعانی که  وری  ایط ضی از شی وچک رفع شوند، بخشی 

بازگشانی مک انتشار قابل  شخ/ " پس از تغیی  شهرستان سکرمنتو در کتگوری سطح خطر    ارسمد/ اتبمعافیت یا 
، مدر سیستم رتبه مالحظه"  باشد. بندی ایالنی

د. طور بریحی مسایل تکمیل نشده وجود دارد که برای اقامه مؤفقانه درخواست معافیت باید مورد   .2  قرار گی 
ی

رسیدگ
آموزان و کارکنان در صورت قرار مثال، به حیث بخشی از روند معافیت، باید شواهدی وجود داشته باشد که دانش 

ی در معرض ویروس، به حد کاقی به ابزار آزمایش شی    ع کوید رش دارند. بر عالوه، باید شواهدی دست   19-گرفیی
دار دارند.  رش دوام دست  19-، به ابزار آزمایش کوید19-بررش عالئم کوید  وجود داشته باشد که تمام کارکنان برای

ی در هفته های اخی  بیشیی شده است، ما )و سایر سیستم های مکتب/مدرسه در  در حایل که ظرفیت آزمایش گی 
ایط برای هزاران دانش ساحه ما( همچنان ارزیانی م  آموز و هزاران کارکن نمایند که آیا ظرفیت کاقی برای تکمیل این شی

 .  موجود است یا خی 
دانش .3 برای  معافیت  درخواست  پیش کودکستانکار  صنفی  های  رده  در  بازگشانی   6-آموزان  برای  بودن  آماده  و 

"شخ/  خطر  به کتگوری  سکرمنتو  شهرستان  آن که  از  پس  سیستم  مالحظهقابل    انتشار   مکاتب/مدارس  در   "
کات زیادی با هم دارند. در حایل که ما   بندی ایالنی انتقال یابد و برایرتبه دو هفته در این گتگوری باقی بماند، مشیی

 م
ی

یم، در صورنی که شهرستان سکرمنتو در محدوده "بنفش/انتشار  به صورت تدرییحی به این موضوع آمادگ گی 
باقی مقابل مالحظه ی  نی  امکان درخواست برای معافیت را  بماند،  باقی  هرستان سکرمنتو در گذاریم. زمانی که ش" 

ایمنی و ظرفیت آزمایش ویروس که برای مالحظهقابل  انتشار    کتگوری خطر "شخ/  امکانات  تمام  و  د  " قرار گی 
م بینی  پیش  ما  فراهم شود،  است،  وری  مکاتب/مدارس ضی از بازگشانی  ابتدائیه  دوره  مکاتب/مدارس  نمائیم که 

ی مکاتنی خواهد بود که بازگشت دانش   آمدید خواهند گفت. ن را خوشآموزانخستی 
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ایط برای آن مساعد گردد، در    به بازگشانی تاسیسات مکاتب/مدارس زمانی که شی
ی

ایط مورد نیاز برای معافیت، برای آمادگ بسیاری از شی
وری ممقیاس وسیع ی ضی ده" تر نی   بماند باشد. هرگاه شهرستان سکرمنتو در کتگوری خطر "بنفش/انتشار گسیی

ی
وری  ، اما ع باق ناض ضی

 و ظرفیت ردیانی تماس، تنظیم گردد، حوزه تعلییم برای اطمینان از مصؤنیت دانش 
ی
آموزان و کارکنان، از جمله ابرار آزمایش به حد کاق

 را مورد توجه قرار خواهد داد.  6-کودکستانآموزان در رده های صنفی پیش موضوع درخواست معافیت برای دانش

 
 ودنمراحل بعدی برای آماده ب

در   مکاتب/مدارس  تاسیسات  ی  بسیی زمان  دانش  13از  تا  در حال کار هستیم  ما  مکاتب/مدارس مارچ،  به محوطه  آموزان و کارکنان را 
ی هستند که با  ط خوشتیابا اح   هوانسنبازگردانیم؛ زمانی که انجام این عمل به شکل مصؤن امکان پذیر گردد. کارکنان حوزه تعلییم   بی 

دهند تا مکاتب/مدارس دوباره گشایش یابند،  گر های صیح/بهداشنی شهرستان سکرمنتو که اجازه مماع، نشان حمایت های متداوم اجت
ی این آرزو و ما م خواهند یافتبهبود   برای آن آماده باشیم.  ،خواهیم که در صورت تحقق یافیی

 
ها اطالع داده خواهد وع دوباره آموزش حضوری، به آندهیم که حد اقل دو هفته قبل از هرنوع شی به خانواده ها و کارکنان اطمینان م

 شد. 
 

ای یابد زمانی که  تحقق  ما همن کار  آموزش  ،  های  انتخاب گزینه  شان فرصت  نیاز  مطابق  ها  خانواده  به  تا  بود  متعهد خواهیم  چنان 
 را، فراهم سازیم. برای  

ی
 به این  حضوری، آموزش از راه دور، یا تجارب مطالعات مستقالنه/ مکتب خانیک

ی
کمک به ما در زمینه آمادگ

نماید که مدل  نظرسنیحی از خانواده ها سوال مموضوع، خانواده ها در نیمه اول ماه اکتوبر یک نظرسنیحی دریافت خواهند کرد.این  
ب کنند. این رس گردد، انتخازمانی که آموزش حضوری دوباره قابل دست را  آموزان( شانآموز )دانش برای دانش خود آموزش مورد نظر 

 برای بازگشت تدرییحی به آموزش حضوری  اطالعات جمع آوری شده همراه با گفتگو های دوام
ی

دار با آموزگاران و کارکنان، به منظور آمادگ
د. مورد استفاده قرار م   گی 

 

 


