
ایالتی برای انتشار کویداین هفته، شهرستان سکرمنتو به ردیف خطر "رسخ یا انتشار قابل مالحظه، در سیستم درجه ، انتقال  19-بندی 
  ، کارکنان و اعضای جامعه، خانواده ها،  آموزاندانش   برای  باشد. این اطالعیهنمود. این یک گام مهم رو به جلو برای مکاتب و اجتماع ما، یم

 بدر راستای  هوانسن حوزه تلعییم  یخرین تالش هاآ در رابطه به
ی

 نماید. معلومات ارائه یم  ، به آموزش حضوری  بازگشت رایآمادگ
 

 باشد. در زیر نکات مهم این اطالعیه بیان شده است: یم طوالن  این اطالعیه ییک دیگر از اطالعیه های 
 

 . این خبر خوشی است. انتقال نمود   19-بندی خطر انتشار کویدایالتی درجهشهرستان سکرمنتو به ردیف خطر "رسخ" در سیستم   •
 

توانند دستورالعمل  ( یم اکتوبر در ردیف "رسخ/قرمز" باقی بماند، مقامات شهرستان )کونتی   13  ا تاری    خاگر شهرستان سکرمنتو ت •
د، اصالح یا لغو کنند. کارکنان حوزه تعلییم اوضاع را از نزدیک نظارت  ندار یم  های بهداشتی را که مکاتب/مدارس را بسته نگه

 برنامه های حوزه تعلییم را برای بازگشت تدریجر به آموزش حضوری، تغیبر دهند.  تا  نموده و آماده هستند 
 

" انتقال یابد. برای کسب اطالعات بیشبی به سایت  شما یم  همکاریاوضاع سکرمنتو با   • تواند بهبی گردد و حتی به ردیف "نارنجر
 زیر مراجعه نمائید: 

www.turnsacramentoorange.com 
 

اوضاع، کارکنان در حال • از  نظارت  تعلییم    مکاتب/مدارشتجارب    بررش  در کنار  از مدل مشابه حوزه  استفاده  با  هستند که 
 هانی مشخص شده است مبت   .  جوالی ارائه شده است، آموزش حضوری را بازگشانی نموده اند   16هوان که تاری    خ  سن

نگران 
دریس تاثبر  آموزان/کارکنان به سطح وسیع تغیبر نماید و ممکن این موضوع باالی زمان تبر این که ممکن نیاز باشد وظایف دانش 

 بگذارد.  
کای کاری و سایر افراد کار یم  •  ایند راه های حل پیدا نم  ،د تا برای نگران  های مشخص شدهننمایکارکنان حوزه تعلییم همچنان با رسی

برای  و   ها  برنامه  تعلییم سازند؛ زمان  که  را شامل پالن های حوزه  بهداشتی  تدریجر به آموزش   بازگشترهنمود های جدید 
 نهانی گردد. حضوری، 

 
برای   • تاریج   به    بازگشتهیچ  رابطه  در  را  اطالعیه جدیدی  پرورش  و  آموزش  بورد  است.  نشده  تعییر   آموزش حضوری  به 

 یک نظرسنجر به خانواده ارسال خواهد   13، تاری    خ ریزی ها برنامه 
ً
اکتوبر دریافت خواهد نمود؛ در جریان دو هفته اخبر احتماال

در مدل آموزش از راه دور باقی بمانند یا در آموزش   تا دهند  توانند بیان کنند که ترجیح یم ه ها یم شد. در این نظرسنجر خانواد
 حضوری. 

•   
ً
ات محافظتی و اقدامات برای مصؤنیت تاسیسات"  " سند  اگر این نظرسنجر را دریافت نکردید، حتما ارائه اطالعات در مورد تجهبر 

 را مشاهده نمائید. 

 "رسخ" به چه معناست؟ قرار گرفیی  در ریف خطر  

باشنده و فیصدی تست های   100.000در هر    19-، بر اساس تعداد موارد ابتال به کوید19-مطابق سیستم نظارنی کالیفرنیا برای کوید
مثبت، به هر شهرستان یک سطح خطر تعییر  شده است. در این هفته، شهرستان سکرمنتو از باالترین سطح خطر که به نام  "بنفش یا  

ده" یاد یم انتش شود، به سطح خطر "رسخ یا انتشار قابل مالحظه"، انتقال نموده است. شهرستان هانی که در ردیف رسخ قرار دارند، ار گسبی
بازگشانی    را   یافته،ظرفیت کاهش با  محدودیت ها و  رعایت  خدمات غذانی در محل رسپوشیده و موزیم ها، با   توانند برخ  خدمات از قبیلیم

 نمایند. 
 

اگست در ردیف "رسخ" باقی بماند، بر اساس قواعد دولت ایالتی مکاتب به صورت رسیم مجاز استند تا به   13اگر شهرستان سکرمنتو تا  
وط بر این که اقدمات احتیاط ایمت  مناسب و قواعد فاصله  گذاری اجتمایع رعایت شده بتواند.  آموزش حضوری برگشت نمایند؛ مشی

( رهنمود های صج محیل قبیل را که    زمان  که شهرستان به این نقطه عطف برسد، الزم است تا مقامات صج/بهداشتی شهرستان )کونتی
به آموزش حضوری، کارکنان   بازگشتریزی ها برای  داشت، لغو یا اصالح نمایند. قبل از نهانی سازی برنامهمکاتب/مدارس را بسته نگه یم

زمان  / و منتظر رهنمود های بازنگری شده مقامات صج/بهداشتی هستند؛ در صورنی کهده  حوزه تعلییم اوضاع را از نزدیک نظارت نمو 
 هرگاهمکاتب/مدارس در در مدل آموزش از راه دور نگهداشته اند، تغیبر یا اصالح نمایند. ها رهنمود های صج را که در حال حاض  که آن

ی در این زمینه دریافت خواهیم کرد.   حوزه تعلییم برای مدت دو هفته در ردیف خطر "رسخ" باقی بماند، اطالعات بیشبی
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سپتامبر   18، به اطالعیه حوزه تعلییم که تاری    خ  19-کوید  روسبندی خطر انتشار ویبرای کسب اطالعات بیشبی در باره سیستم ایالتی درجه
 سایت دولت ایالتی که در زیر ذکر شده است، مراجعه نمائید: نشی شده است، یا به ویب

covid19.ca.gov 

( سکرمنتو در کجا قرار دارد؟   شهرستان )کونتی

براه انداخته است. هدف از این کمپاین تشویق تمام افراد است تا در زمینه رسیدن به ردیف "نارنجر یا خطر   شهرستان سکرمنتو کمپایت  را 
چنان پائیر  بیاید.  باشنده باید هم  100.000  ر تعداد قضایای جدید در برابر هانتشار متوسط"، همکاری نمایند. برای رسیدن به این سطح،  

وع از این هفته، در برابر هر   مورد ابتال واقع شده است که فقط دو قضیه دورتر از قرار گرفیی  در ردیف "بنفش"    6.8باشنده    100.000رسی
، یم ی شهرستان سکرمنتو قرار  ، در جهت مثبت برا19-باشد. شاخص کلیدی دیگر، تعداد تست های مثبت کویدبا محدودیت های بیشبی

فیصد بود. فیصد ذکر شده پائیر  تر از ممبر  هشت فیصد، فیصدی تعییر  شده برای برگشت به ردیف "بنفش"،    4.6دارد و در این هفته  
"  دارای محدودیت های کمبی  باشد، اما برای انتقال به ردیفیم  پائیر  است. ، "نارنجر

 به حد کاق 
 

" تا اخبر  واده تان چگونه یمبرای مشاهده این که شما و خان ایط سکرمنتو و منتقل شدن به ردیف خطر "نارنجر توانید در زمینه بهبود رسی
 ماه اکتوبر همکاری نمائید، به سایت زیر مراجعه کنید: 

www.turnsacramentoorange.com 
 

 
 قضایای جدید

 هزار باشنده(  100زنانه در مقابل هر )قضایای جدید رو 
 آزمایش های مثبت 

ده   % 8 < 7 برگشت به ردیف بنفش یا انتشار گسبی

( سکرمنتو   % 4.6 6.8 وضعیت فعیل شهرستان )کونتی

 %4.9 - 2 3.9 -1 نیاز برای انتقال به ردیف نارنجر یا انتشار متوسط 

 
ی تماس  آمار با کاهش   ی از قضایای    موارد ابتال، توانانی مقامات صج/بهداشتی شهرستان برای اجرای مناسب پیگبر و نظارت جهت جلوگبر

ای افزایش یافته است. مقامات صج بیان داشته اند که آن ها مطمی   هستند که با کاهش تعداد قضایای جدید، به شکل قابل مالحظه 
ی تماس افزایش خواهد یافت،  مشاهده شده در ردیف "رسخ"  . این موضوع در زمینه برگشت به آموزش حضوری همکاری توانانی پیگبر

ارائه کننده های خدمات صج خصویص،    ق از طریق منابع صج شهرستان و هم از طری  19-نماید. عالوه بر این، ظرفیت آزمایش کویدیم
 افزایش یافته است. 

 

ین طرح توسط   برای بازگشت به آموزش حضوری    هوان سن حوزه تعلییم    تدوین بهبی

، تطبیق گردند. یک تعداد مهوان  در ماه جوالی، حوزه تعلییم سن ایط بهداشتی  دل های تدرییس را تدوین نمود تا در صورت تغیبر رسی
اخل محوطه دهد. یک گروه در صنف/کالس ها در دآموزان را در دو گروه قرار یم مطابق این طرح، بازگشت به آموزش حضوری دانش 

اک خواهند نمود. گروه دوم روز های پنج مکتب در روز های دوشنبه و سه  اک خواهند کرد. برای دست شنبه اشبی یانر به شنبه و جمعه اشبی
ایط فاصله  گذاری اجتمایع رعایت شده بتواند، موجودیت دو گروه الزم است. روز چهارشنبه،  تعداد صنف/کالس هانی که در آن ها رسی

اک خواهند نمود تا فرصت پاک کاری عمیق تاسیسات مکتب بیر  گروه ها، فراهم گردد. ش تمام دان  آموزان در آموزش حضوری اشبی
 

ی حوزه تعلییم منتظر هستند تا مقامات صج/بهداشتی براساس رهنمود های اصالح شده یا لغو شده، دستورالعمل  در کنار این که رهبر
 اجازه بازگشانی آموزش ا تالش یمهچنان آنهم های جدید صادر نمایند، 

ً
نمایند تا با مکاتب و حوزه های تحصییل در سایر محالت که قبال

حضوری را دریافت کرده اند، به تماس شوند. هدف از تالش فوق این است تا از تجارب مکاتب و حوزه های تعلییم متذکره و نبر  موانع  
 نشده در راستای بازگشانی آموزش حضوری، پیش 

بیاموزند. تعداد زیادی از مکاتب/مدارس طرح مشابه پالن ماه جوالی حوزه تعلییم بیت 
با تطبیق برگشت به آموزش حضوری با استفاده از این روش، سایر مکاتب دو نگران  حیانی را تشخیص داده اند.  هوان، طرح نموده اند.  سن

   ها  گروه های کارکنان و سایر افراد به این نگران  نمایند تا با همکاری  هوان کار یمکارکنان حوزه تعلیم سن 
ی

 . کنند رسیدگ
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آموزان ترجیح داده اند که به آموزش حضوری بازگشت نکنند و همچنان  فیصد دانش   30اول، سایر مکاتب/مدارس دریافته اند که در حدود  
ن مراقبت کنند، به آموزش حضوری بازگشت نمایند. این تغبر توانند به دلیل مشکالت صج یا به این دلیل که باید از دیگراتمام کارکنان نیم 

ده در ثبت نام دانش  آموزان به صنف/کالس های جدید، با آموزگار جدید ممکن منجر به این شود که دانش  ،آموزان و کارکنان موجود گسبی
،  ؛ کارکنان به برخ  از سطوح صنف  یا در برخ  از مصنف  های جدید، انتقال یابند و با هم کاتب/مدارس انتقال یابند؛ بر اساس سطح صنف 

ک در مقیاس وسیع ایجاد شود؛ برخ  از   دانش آموزان دوره متوسط تقسیم اوقات درش  دوره های آموزشی حذف گردد یا  کالس های مشبی
 تغیبر نماید.  یا عایل به صورت مکمل

 
ی طرح شده است،دوم، سایر مکاتب/مدارس دریافته اند که مدل حضوری، طوری که در    )الیف( زنده  تدرییس ساعات دارای  حال حاض 

ی نسبت به مدل فعیل آموزش از راه دور  ی، هر لحظه  باشد یم  کمبی ی از دست دادن یادگبر ی و جلوگبر . با توجه به نیاز به پشتیبان  از یادگبر

وری است.   آموزشی ض 
 

آموزان در قالب مدل های  آموزش  کارکنان حوزه تعلییم با همکاری با آموزگاران و سایرین، معتقد هستند در کنار ارائه تدریس به دانش 
ات حضوری، آموزش از راه دور یا مدل آم ی از برخ  از این تاثبر /مطالعات مستقالنه، ممکن روش هانی برای جلوگبر

ی
وزشی مکتب خانیک

ات و زیر ساخت ها و موافقت رسیم با گروه های کارکنان، وجود داشته باشد. تدوین این راه حل ها با   نهانی سازی جزئیات، تنظیم تجهبر 
ی نیاز  ممکن  داشته باشد. به زمان بیشبی

 مراحل بعدی جدول زمان  و  

 تاری    خ  
ً
  13هیچ تاری    خ رسیم برای بازگشت به آموزش حضوری تغییر  نشده است، زیرا کارکنان منتظر رهنمود نهانی صج هستند که حدودا

چنان تاری    خ بهبود بخشند. هم   را نمایند تا طرح های بازگشت به آموزش حضوری  یم  تالشگردد. همچنان کارکنان حوزه تلعییم  ، نشی یمتبر اک
اکتوبر، کارکنان حوزه تعلییم در باره طرح های فعیل برای بازگشت به آموزش حضوری اصالح شده، به بورد آموزش و پرورش معلومات   13

اک در آن به سایت زیر  نمایند. برای کسب اطالعات بیشبی در باره جلسه بورد آموز ارائه یم   نظارت از آن یا اشبی
ی

ش و پرورش و چگونیک
 مراجعه نمائید: 
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شود تا  گردد و از آن ها درخواست یمارسال یم  به خانواده ها  سپتامبر بیان شده بود، یک نظر سنجر  18طوری که در اطالعیه تاری    خ همان 

روند تهیه    مدل آموزش از راه دور باقی بمانند. در در  خواهند که  ش حضوری بازگشت نمایند یا یمز دهند که به آمو بیان کنند که آیا ترجیح یم
ست تا معلومات کیل در باره مدل آموزشی  که بسیار مهم ا  آوری گردید. والدین بیان نمودند نظرسنجر نظریات و پیشنهادات والدین جمع

حضوری اصالح شده در داخل محوطه مکتب، به خانواده ها ارائه گردد. کارکنان حوزه تعلییم توقع دارند که این نظرسنجر را در جریان دو  
ها درخواست ند کرد و از آن آموز یک نظرسنجر دریافت خواهرس بسازند. خانواده ها برای هر دانش قابل دست  ها  هفته آینده به خانواده

توانند این نظرسنجر را دریافت نمایند که ایمیل یک نظرسنجر تکمیل نمایند. تنها خانواده هانی یم  شان  خواهد گردید تا برای هر دانش آموز 
آیا ایمیل آدرس شان   روز باشد. آن عده از والدین و رسپرست های قانون  که مطمی   نیستند که آموز شان بهها در دوسیه دانش آدرس آن

ایمیل آدرس شان را تجدید نموده یا برای عالوه نمودن ایمیل آدرس اضاق     پورتال والدینتوانند با مراجعه به  ، یم درست هست یا خبر / روز به
 به لینک زیر مراجعه نمایند: 

ynotificationshttps://www.sanjuan.edu/m 

ات محافظتی شخیص و آماد   سازی مکتب/مدرسه   ه تجهبر 

ش احتمایل کویدهمان  اک گذاشته شد، حوزه تعلییم، در حایل که گسبی رساند، یک  را به حد اقل یم  19-طوری که در ماه جوالی به اشبی
طرح شامل اصالح سیستم های تهویه، خریداری   ناست. ایآموزان و کارکنان، تطبیق نموده  برنامه محافظتی جامع را برای حفاظت از دانش 

ای، عالمت های مقدار زیاد روبند )ماسک(، نصب دستگاه ضد عفون  کننده دست در هر صنف/کالس درش، نصب جدار های شیشه
 باشد. ، یم....  گذاری اجتمایع، و اضاق  در مکاتب/مدارس برای رعایت قواعد فاصله 

 
توانید تمام این اطالعات  حوزه تلعییم در آخرین جلسه والدین در رابطه به این تالش ها معلومات ارائه نمود. یم   دیپارتمنت حفظ و مراقبت

ح مشاهده کنید.   را به صورت مشی
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 به تعویق افتاده است   2  - آموز کودکستان عبوری لمیس برای دانش   دارای صفحه   بوک های توزی    ع کروم 

آموزان  بوک های دارای صفحه لمیس برای دانش حوزه تعلییم اعالن نمودند که کروم  آموزشی در ماه جوالی، کارکنان دیپارتمنت تکنالوژی و  
رس ما قرار  ها تا اخبر سپتامبر به دست  بوک کرومداده شده است. قرار بود این    سفارش کودکستان، اول و دوم  در رده های صنف  پیش 

ند، اما به حوزه تعلییم اطالع داده شد که دیه روند تحویل   در کمپت  تولید کننده آن،  ی متذکرهبوک هاز قطعات کروم کمبود ییک ا   به دلیل  گبر
را   دار بوک های دارای صفحه کلید توانند کروم آموزان صنف های متذکره یم به تعویق افتاده است. تا زمان رسیدن این دستگاه ها، دانش   آن

 برای شان توزی    ع گردیده است،  
ً
آموزان  که به ابزار تکنالوژی نیاز داشته باشند یا در زمینه دستگاه نش . هریک از دااستفاده نمایند که قبال

ورتهای تکنالوژی شان به همکاری   توانند به اداره مکتب/مدرسه شان یا به خط تماس بخش حمایتی دیپارتمنت داشته باشند، یم  ض 
 ، به تماش شوند. 2(، گزینه 916) 971-7195تکنالوژی با استفاده از شماره 

 
را به   2-بوک های لمیس برای دانش آموزان دوره کودکستان عبوریتعلییم، فروشنده تحویل دیه کرومحوزه   سفارش بزرگ بودنلیل به د

 قرار داده است.  کار خود   ، در اولویتآن رس شدن قطعاتمجرد قابل دست 

 برنامه های آموزشی ورزشی 

، مکاتب/مدارس اجازه دارند که با    28از تاری    خ   رعایت محدودیت ها از جمله قواعد فاصله گذاری اجتمایع، استفاده روبند )ماسک( سپتامبر
ییک یا   در صورت لزوم، و اجرای فعالیت ها در محیط های رسباز، برنامه های آموزشی ورزشی را دوباره آغاز نمایند. برقراری تماس فبر 

ک از وسایل مجاز نبوده و هر تیم قبل از این که اجازه وع دوباره برنامه های آموزشی ورزشی را دریافت نماید، باید یک    استفاده مشبی رسی
 طرح محافظتی تهیه کند تا توسط مکتب/مدرسه و کارکنان حوزه تلعییم بررش گردد. 

 
( سکرمنتو به ردیف خطر "رسخ" فرصت های اضاق  برای اجازه دادن به برنامه های آموزشی ورزشی بیشبی  از   ،با انتقال شهرستان )کونتی

هوان اجازه این فعالیت ها را در  . حوزه تعلییم سنگردیده است  با رعایت محدودیت ها، فراهم،  جمله استفاده از جیم و اتاق های وزنه
 هفته های آینده بررش خواهد نمود. 

 


