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ی
در ماه جوالی ،بورد آموزش و پرورش پیشنهاد کارکنان ی
آموزش را تصویب نمود تا در صورت
مبن بر اتخاذ طیف وسییع از مدل های
بهداشن تطبیق گردند .اما دولت ی
ی
بهبود یشایط صیح/
ایالن فرمان صادر نمود که مکاتب/مدارس ،سال تحصییل را با استفاده از مدل
ی
"آموزش از راه دور" آغاز نمایند .اکنون ،با تکمیل اولی ماه مکتب/مدرسه در قالب آموزش از راه دور ،مخواهیم در باره تالش های
ی
تدرییح به تدریس حضوری؛ ی
زمان که این کار برای
فعیل ،برنامهریزی ها و اقدامات بعدی حوزه تعلییم در راستای آمادگ جهت برگشت
ی
دانشآموزان ،کارکنان و اعضای جامعه مصؤن باشد ،اطالعات جدید ارائه نمائیم.
در این اطالعیه در رابطه به موضوعات زیر معلومات ارائه گردیده است:
ی
• مروری بر یشایط فعیل صیح/
بهداشن و واقعات کوید 19-در حوزه تعلییم سنهوان
• تالش ها برای بهبود مدل آموزش از راه دور
• ارائه خدمات در گروه های کوچک ()cohort
• وضعیت درخواستنامه های معافیت برای دانشآموزان در رده های ی
صنف کودکستان عبوری 6-
ی
گشان مکاتب/مدارس
• اقدامات بعدی جهت آمادگ برای باز ی
رشایط فعیل و سیستم رتبهبندی ایالت
ی
ی
کالیفرنیا سیستیم را ایجاد نموده است که هر شهرستان (کونن) را از نظر میان خطر انتشار ویروس کوید 19-رتبهبندی منماید .در
ی
گسیده" قرار دارد .ی
حاض ،شهرستان سکرمنتو همچنان در باالترین سطح خطر "بنفش" یا "انتشار ی
حال ی
شهرستان در محدوده
زمان که
ی
"بنفش" یا "انتشار گسیده" رتبه بندی شده باشد؛ بغی از معافیت جهت گشایش مکاتب/مدارس کودکستان عبوری –  6و ارائه خدمات
برای دانشآموزان مشخص در گروه های کوچک (که در زیر ذکر شده است) ،گشایش مکاتب/مدارس در آن مجاز نیست .برای گشایش
عی سطح ی
مکاتب ،یک شهرستان باید در سطح "شخ" یا "انتشار قابل مالحظه" قرار بگید و برای دو هفته در ی
باق بماند.
ی
تعیی جایگاه یک شهرستان در سیستم رتبهبندی از دو شاخص استفاده مشود :تعداد واقعات جدید کوید 19-در هر روز و
برای
فیصدی آزمایش های مثبت کوید.19-
تعیی ن
ن
میان خطر
سیستم ایالت برای

سطح خطر شهرستان

واقعات جدید

آزمایش های مثبت

(موارد جدید روزانه در هر  100هزار)

انتشار ی
گسیده

بیش از 7

بیش از  8فیصد

انشار قابل مالحظه

 4تا 7

 8 – 5فیصد

متوسط

3.9 – 1

 4.9 – 2فیصد

حد اقل

ی
کمی از 1

ی
کمی از  2فیصد

پیشفت مالییم در این شاخصها بوده است .ی
(کونن) سکرمنتو شاهد ی
ی
میان آزمایشهای مثبت کوید19-
در هفتههای اخی ،شهرستان
ی
ی
تا  5.7فیصد قرار دارد .این فیصدی بسیار پائی است تا به ما کمک کند که به سطح بعدی در سیستم رتبهبندی ایالن قرار بگییم .با
این حال ،تعداد موارد جدید ابتال در هر روز همچنان باال است .در حال ی
حاض در این شهرستان در برابر هر  100،000باشنده 9 ،مورد
پائی تر سیستم رتبهبندی ی
ی
ایالن با محدودیت های کمتر ،شهرستان باید تعداد موارد ابتال را در هر
ابتال است .برای انتقال به سطح
ی
 100،000باشنده به  4تا  7مورد کاهش دهد .نزدیکترین فرصن که شهرستان متواند سطح رتبه بندی را بهبود بخشد ،هفته اول ماه
اکتوبر مباشد.
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تعداد واقعات جدید

آزمایش های مثبت

(واقعات جدید روزانه در هر  100هزار)

ی
(کونن) سکرمنتو
وضعیت فعیل شهرستان
الزم برای انتقال به سطح "شخ/انشتار قابل مالحظه"

9

 5.7فیصد

 7یا ی
کمی

 8 – 5فیصد

ی
بهداشن ی
ی
یی
بهیین راه برای بهبود این اندازهگیی ها رعایت رهنمود های صادر شده توسط مقامات صیح/
ساخی تماس
مبن بر محدود
ی
ی
ی
شسی مکرر دستها ،مباشد .زمان که شهرستان سکرمنتو برای مدت دو هفته در
با دیگران ،استفاده از ماسک در محالت عام و
سطح خطر "شخ/انشتار قابل مالحظه" قرار گید ،حوزه تعلییم قادر خواهد بود تا موضوع انتقال به روش آموزش حضوری اصالح
شده را طوری که توسط بورد آموزش و پرورش در ماه جوالی تصویب شده است ،مورد توجه قرار دهد.

تعداد واقعات در حوزه تعلییم سنهوان
حوزه تعلییم ی
ی
چنی حاالت ،ما کار منمائیم تا
زمان از موارد ابتال آگایه حاصل منماید که افراد متاثر شده موضوع را اطالع دهند .در
اطالعات ارائه شده را تصدیق نموده و برای تطبیق اقدامات یضوری از قبیل ی ی
بسی برنامه/مکتب ،پاککاری و برقراری تماس با دیگران،
گون را ایجاد نموده ایم.
پروسیجر های پاسخ ی
در حال ی
حاض ،یگانه برنامهی فعال در سطح حوزه تعلییم که در آن دانشآموزان به صورت منظم در داخل محوطه مکتب/مدرسه
ی
اشیاک منمایند ،برنامه مراقبت از کودکان دیسکوری کلپ ( ،)Discovery Club child care programمباشد .در این برنامه که در
ی
بیش از  20مکتب/مدرسه فعالیت منماید ،دو مورد ابتال در میان اشیاک کننده گان فعال برنامه مشاهده شده است که در نتیجه برنامه
ی
هان وجود داشت که با
های متذکره به مدت  14روز تعطیل گردید .در ییک دیگر از مکاتب/مدارس دیسکوری کلپ ،اشیاک کننده ی
ی
اعضای خانواده شان که دارای کوید 19-بودند در خانه تماس گرفته بودند که در نتیجه به سایر اشیاک کننده ها در مکاتب/مدارس
متذکره اطالع داده شد تا اقدامات الزم احتیایط را انجام دهند.
اکی تعامالت بدون حضور دانشآموزان صورت مگید زیرا کار ی
ر
کنان که نیمتوانند کار های شان را در خانه انجام دهند ،در داخل محوطه
ً
مکاتب/مدارس کار منمایند .از یشوع تابستان 15 ،کارکن در حوزه تعلییم به کوید 19-مبتال شده اند .در هریک از این موارد ابتال ،به
تمام افرادی که مطابق رهنمود های مربوطه در معرض احتمایل ویروس قرار گرفته بود به صورت مستقیم اطالع داده شده و ساحه
پاککاری گردید.
تقویت مدل آموزش از راه دور و برنامهریزی برای آموزش حضوری
ی
با ادامه نظارت از یشایط صیح/
بهداشن ،حوزه تعلییم و کارکنان مکاتب/مدارس کار منمایند تا مدل آموزش از راه دور را تقویت نمایند،
ی
زمینه را برای برگشت به آموزش حضوری به دانشآموزان دارای بیشیین آسیبپذیری فراهم ساخته و برای بازگشت به آموزش حضوری
آماده باشند .ی
زمانکه انجام این کار مصؤن بوده و به ما اجازه داده شود تا آن را انجام دهیم.
حمایت ها برای آموزش از راه دور
به طور کیل ،این توافق وجود دارد که آنچه در جریان ماه اول مکتب/مدرسه اتفاق افتاده است ،نظر به تجربه اضطراری
ً
آموزش از راه دور در جریان تابستان ،وسیعا بهبود یافته مباشد .اما ،این بدان معنا نیست که مدل فعیل "آموزش از راه دور"
عایل بوده و عاری از اضطراب و ی
اسیس مباشد .حوزه تعلییم سنهوان متعهد به ارائه گزینه های آموزش از راه دور با عایل
ایمن و صیح مؤ ی
ترین کیفیت مباشد ،بدون در نظرداشت اینکه این گزینه ها بخاطر محدودیت های ی
قن باشد یا نظر به
ی
طوالن مدت باشد .تقویت این تالشها همچنان ییک از ساحات مورد تمرکز حوزه تعلییم را تشکیل
انتخاب خانواده ها،
مدهد.
ی
یی
بیشی
ساخی امکان تصدیق هویت ( )authenticationدر نرم افزار زوم ،صنف/کالس های درش مجازی مان را
فراهم
ی
سنیح نرم افزار زوم اشیاک
مصؤن ساخته است .این انتقال طوری نبود که ما آرزوی آن را داشتیم و از تمام افرادی که در نظر ی
نظرسنیح
نمودند و برای ما نظر دادند و تعداد شان بیش از  5200تن مباشد ،سپاسگزاری منمائیم .برای مشاهده نتایج
ی
ً
اینجا را کلیک کنید .در نتیجه ما مستقیما با انجنی های زوم کار نمودیم تا پروسه تصدیق هویت و وارد شدن به سیستم زوم
را بهبود بخشیم .در حال ی
حاض ما روندی را آزمایش ( )beta testingمنمائیم که به دانشآموزان اجازه مدهد به عوض
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چندین بار وارد شدن به هر صنف/کالس ،یک بار وارد سیستم شوند ،در حایل که هنوز هم امکان تصدیق هویت
( )authenticationرا دارند .اگر همه ی
چی خوب پیش برود ،امیدوار هستیم که بتوانیم این تنظیمات جدید را در یک یا دو
هفته آینده برای دانشآموزان انجام دهیم.

نظرسنج :در کل ،تا چه حد از نرم افزار جلسات زوم را نض هستید؟
پاسخهای
ی

کاهش شکاف دیجیتایل برای خانواده ها ی
نی ییک از اولویت های ما را تشکیل مدهد .حوزه تعلییم بیش از  950دستگاه
ی
هاتسپات به خانواده های نیازمند ی
دسیش به انینت و بیش از  28000کرومبوک به خانواده ها توزی ع نموده است.
ً
ی
تقریبا در حدود  90آموزگار ی
آموزش (ویدیو) با کیفیت
بخش از ماه های تابستان را برای تدوین درس های
تقویت تدریس،
ً
سیی نموده اند.
است،
شده
ایح
ر
ط
اساش
ی
یادگی
های
استاندارد
با
مطابقت
در
و
دور
اه
ر
از
آموزش
ای
ر
ب
مشخصا
باال که
ر
ی
ی
در حال حاض این بانک درس ها برای هر رده صنف و برای هر مضمون درش جهت استفاده توسط تمام آموزگاران حوزه
تعلییم قابل دسترس است .این بانک درس ها به آموزگاران کمک منماید تا در زمان تدریس همزمان با دانشآموزان روی
ارزیان ها و ایجاد ارتباطات ،تمرکز نمایند .شما متوانید ببینید که چگونه این درس ها توسط ییک
بررش برای درک درسها،
ی
ی
از آموزگاران دوره لیسه استفاده شده و چگونه سایر آموزگاران ،صنف/کالس درش را تغیی مدهند تا بیشیین وقت درش
سیی نمایند.
همزمان خود را با دانشآموزان ر
هان را انجام داده اند ،به دانشآموز یان که در درس ها
هریک از مکاتب/مدارس برای حمایت از مشارکت دانشآموزان تالش ی
ی
اشیاک نیمنمایند تماس گرفته اند ،و والدین/شپرستها را به منابع و سایر حمایت ها مرتبط ساخته اند .همچنان ما به
نظریات دانشآموزان و والدین/شپرست ها گوش مدهیم تا مثل سابق صنف/کالس درش مجازی را تقویت نمائیم .به شما
ً
ی
ی
هان
توصیه منمائیم که نگرانها و نظریات تان را مستقیما با آموزگار یا مدیر مکتب/مدرسه تان در جریان بگذارید .اگر نگران ی
دارید که نیمتوانید آن را حل کنید ،همچنان متوانید برای دریافت همکاری به اداره حل مشکالت حوزه تعلییم ،مراجعه
نمائید.
برنامهریزی برای آموزش حضوری :خدمات در قالب گروه های کوچک ()Cohorts
در اواخر ماه اگست ،دیپارتمن ت صحت عامه کالیفرنیا رهنمودی را صادر نمود که ارائه خدمات به گروه های کوچک
دانشآموزان ( 14نفر یا ی
کمی) را اجازه مدهد .هدف این رهنمود به طور خاص ،اجازه دادن به حوزه های تعلییم است تا
ی
خدمان را ارائه نمایند که از طریق مدل آموزش از راه دور امکان پذیر نیست .هدف از این رهنمود بازگشت
برای دانشآموزان،
دوباره تمام دانشآموزان به مکاتب/مدارس به شکل حضوری ،نیمباشد.
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حوزه تعلییم سنهوان به گونه فعال در حال برنامهریزی برای استفاده از گروه های کوچک ( )cohortsبه منظور ارائه خدمات
ی
نظرسنیح خانواده ها ،بیش از 75
آموزش ویژه در سطح متوسط یا شدید ،مباشد .در یک
به دانشآموزان دارای نیاز های
ی
فیصد ی
اشیاک کننده ها بیان داشته اند که آماده هستند تا دانشآموز شان را که شامل برنامه آموزش ویژه هستند و دارای نیاز
های شدید یا متوسط مباشند ،در قابل گروه های کوچک به آموزش حضوری ارسال نمایند .در حال ی
حاض حوزه تعلییم
برای تشخیص کار ی
کنان که ی
حاض هستند به محوطه مکتب/مدرسه برگردند و خدمات حضوری برای دانشآموزان متذکره
ی
ارائه دهند و ی
نی برای تشخیص حمایت های مشخص و متعدد که برای هریک از این برنامه های منحرص به فرد ضوری
ی ً
گشان خدمات حضوری در هفته های آینده ،تشخیص
مباشد ،مشیکا با آموزگاران کار منماید .اقدام بعدی ما قبل از باز ی
مکاتب/مدارس برای برنامه های ویژه و برنامه ریزی برای نیاز های حمل و نقل ،مباشد.
ن
صنف کودکستان عبوری6-
برنامهریزی برای آموزش حضوری :معافیت (معافیت ها) برای دانشآموزان در رده های
ی
با کسب اجازه از دولت ی
ایالن ،مقامات صیح/
بهداشن شهرستان یک درخواستنامه معافیت برای کودکستان عبوری 6-را
صادر نموده است .در صورت تصویب ،این معافیت به مکاتب/مدارس اجازه مدهد تا خدمات برای دانشآموزان در رده های
صنف کودکستان عبوری 6 -را دوباره آغاز نمایند .در مکاتب/مدارس ای که برای دانشآموزان در رده های ی
ی
صنف کودکستان
–  8خدمات ارائه منمایند ،دانشآموزان صنف/کالس های هفتم و هشتم نیمتوانند با استفاده از معافیت به آموزش
حضوری بازگشت نمایند.
ی
(کونن) سکرمنتو برای معافیت تصویب شده اند .تمام آنها مکاتب/مدارس
سپتامی 25 ،مکتب/مدرسه در شهرستان
تا 16
ی
ً
ی
.
توانان
است
کمی
عموم
مکاتب
به
نسبت
ها
آن
در
نام
ثبت
و
نمایند
م
فعالیت
ادی
انفر
شکل
به
اصوال
که
هستند
خصویص
ی
ً
آنها برای تطبیق یشایط معافیت وسیعا نسبت به حوزه های تعلییم که دارای مکاتب/مدارس متعدد هستند و هزاران
دانشآموز و کارکن دارند ،متفاوت مباشد.
ی
صنف کودکستان عبوری –  6را رد
در حایل که حوزه تعلییم سنهوان درخواست برای معافیت به دانشآموزان در رده های
حاض این ی
اسی ی
نکرده است ،اما در حال ی
اتیی را به گونه فعال تعقیب نیمنماید.
به دالیل ذکر شده در زیر:
 . 1در حایل که برای تقویت مدل آموزش از راه دور همچنان کار منمائیم ،تمرکز بعدی ما ارائه خدمات حضوری در
ی
بیشیی آسیبپذیری ،مباشد .بسیاری از نگر یان ها
قالب گروه های کوچک ( )cohortsبرای دانشآموزان دارای
ی
ی
ی
ی
موضوعان که باید برای ارائه خدمات در قالب گروه های کوچک رفع شوند ،بخش از شایط ضوری برای
و
/
/
گشان مکاتب مدارس پس از تغیی شهرستان سکرمنتو در کتگوری سطح خطر "شخ انتشار قابل
معافیت یا باز ی
مالحظه" در سیستم رتبهبندی ی
ایالن ،مباشد.
ی
ی
بریح مسایل تکمیل نشده وجود دارد که برای اقامه مؤفقانه درخواست معافیت باید مورد رسیدگ قرار گید .طور
.2
ی
مثال ،به حیث بخش از روند معافیت ،باید شواهدی وجود داشته باشد که دانشآموزان و کارکنان در صورت قرار
ی
یی
گرفی در معرض ویروس ،به حد کاق به ابزار آزمایش شی ع کوید 19-دسترش دارند .بر عالوه ،باید شواهدی
وجود داشته باشد که تمام کارکنان برای بررش عالئم کوید ،19-به ابزار آزمایش کوید 19-دسترش دوامدار دارند.
ی
بیشی شده است ،ما (و سایر سیستم های مکتب/مدرسه در
در حایل که ظرفیت آزمایشگیی در هفته های اخی
ی
ارزیان منمایند که آیا ظرفیت کاق برای تکمیل این یشایط برای هزاران دانشآموز و هزاران کارکن
ساحه ما) همچنان
ی
موجود است یا خی.
ی
گشان
 . 3کار درخواست معافیت برای دانشآموزان در رده های صنف پیش کودکستان 6-و آماده بودن برای باز ی
مکاتب/مدارس پس از آن که شهرستان سکرمنتو به کتگوری خطر "شخ /انتشار قابل مالحظه" در سیستم
ایالن انتقال یابد و برای دو هفته در این گتگوری ی
باق بماند ،ی
رتبهبندی ی
مشیکات زیادی با هم دارند .در حایل که ما
ی
ی
تدرییح به این موضوع آمادگ مگییم ،در صورن که شهرستان سکرمنتو در محدوده "بنفش/انتشار
به صورت
ی
ی ی
ی
باق مگذاریم .ی
زمان که شهرستان سکرمنتو در
قابل مالحظه" باق بماند ،امکان درخواست برای معافیت را نی
کتگوری خطر "شخ /انتشار قابل مالحظه" قرار گید و تمام امکانات ی
ایمن و ظرفیت آزمایش ویروس که برای
بازگشان مکاتب/مدارس یضوری است ،فراهم شود ،ما پیش ی
بین منمائیم که مکاتب/مدارس دوره ابتدائیه از
ی
ی
مکاتن خواهد بود که بازگشت دانشآموزان را خوشآمدید خواهند گفت.
نخستی
ی
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ی
آمادگ به بازگشان تاسیسات مکاتب/مدارس ی
زمان که یشایط برای آن مساعد گردد ،در
بسیاری از یشایط مورد نیاز برای معافیت ،برای
ی
ی
ی
مقیاس وسیعتر ی
نی یضوری مباشد .هرگاه شهرستان سکرمنتو در کتگوری خطر "بنفش/انتشار گسیده" باق بماند ،اما عناض یضوری
ی
ردیان تماس ،تنظیم گردد ،حوزه تعلییم
برای اطمینان از مصؤنیت دانشآموزان و کارکنان ،از جمله ابرار آزمایش به حد کاق و ظرفیت
ی
موضوع درخواست معافیت برای دانشآموزان در رده های ی
صنف پیشکودکستان 6-را مورد توجه قرار خواهد داد.

مراحل بعدی برای آماده بودن

از زمان ی ی
بسی تاسیسات مکاتب/مدارس در  13مارچ ،ما در حال کار هستیم تا دانشآموزان و کارکنان را به محوطه مکاتب/مدارس
ی
بازگردانیم؛ زمان که انجام این عمل به شکل مصؤن امکان پذیر گردد .کارکنان حوزه تعلییم سنهوان با احتیاط خوش ی
بی هستند که با
ی
حمایت های متداوم اجتماع ،نشانگر های صیح/
بهداشن شهرستان سکرمنتو که اجازه مدهند تا مکاتب/مدارس دوباره گشایش یابند،
ی
ی
بهبود خواهند یافت و ما مخواهیم که در صورت تحقق یافی این آرزو ،برای آن آماده باشیم.
به خانواده ها و کارکنان اطمینان مدهیم که حد اقل دو هفته قبل از هرنوع یشوع دوباره آموزش حضوری ،به آنها اطالع داده خواهد
شد.
ی
زمان که این کار تحقق یابد ،ما هم چنان متعهد خواهیم بود تا به خانواده ها مطابق نیاز شان فرصت انتخاب گزینه های آموزش
ی
ی
حضوری ،آموزش از راه دور ،یا تجارب مطالعات مستقالنه /مکتب خانیک را ،فراهم سازیم .برای کمک به ما در زمینه آمادگ به این
نظرسنیح از خانواده ها سوال منماید که مدل
نظرسنیح دریافت خواهند کرد.این
موضوع ،خانواده ها در نیمه اول ماه اکتوبر یک
ی
ی
ی
آموزش مورد نظر خود برای دانشآموز (دانشآموزان) شان را زمان که آموزش حضوری دوباره قابل دسترس گردد ،انتخاب کنند .این
ی
تدرییح به آموزش حضوری
اطالعات جمع آوری شده همراه با گفتگو های دوامدار با آموزگاران و کارکنان ،به منظور آمادگ برای بازگشت
ی
مورد استفاده قرار مگید.
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