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 ههبود رشایط بهداش یت، حوزه تع سین هوان م کردهنوااکه خ ت ده ها ج5 از نوری ایناخت یار  رد ارند که 
 ریی حضوری بازگردند .  دنشوزامن وزمش و یهژ با نیاهای وسطم تاشد ی که  د  در   سکهای مقسل  تمخ  با ادامب

 نوا2شوند  ، از م ری فرصت بازگشت بوزمه ش های حضوری ر دنها خو دت.   به یادگ

برای  حوزه تعلییمکه برنامه های   ابراز نمود اعضای هیئت آموزشر  هب کنت کرن آقای سن هوان رئیس حوزه تعلییم

فت نمودهبازگشت به کالس ها همچنان  ایط ، راهنمایی های بهداشتی به روز شده از سوی  پیشر و بر اساس تغییر شر

، د نبازگشتانها در جوامع اطراف همانطور که  حوزه های تعلییممقامات محیل و ایالتی ، و مشاهده دقیق سایر مدارس و 

ماه جوالی حوزه ه در طرح با سیستم های ترکیتر مانند آنچ حوزه های تعلییم. بسیاری از این مدارس و تغییر خواهد نمود 

از  یكاركنان دريافتند كه در بسيار شده اند. در بررش نحوه اجرای این مدل ها ،   باز ،  بود درخواست شده  سن هوانتعلییم 

ور  گر ید منابع به روشر  ا ی وظایف صیتخصموارد زمان آموزش با معلمان كمیی است و  است. ی ضر

از سوی مقامات نظر شده  د یتجددیگر ، راهنمایی های  حوزه های تعلییمبا توجه به چالش های مشاهده شده در 

ایط ، هنوز توافقایی با گروه های کارمند درباره اینکه مدل نهایی آموزشر چگونه است،  حوزه تعلییم یبهداشتی و تغییر شر

ک با هدف نهایی کردن جزئیات یک مدل در حال انجام است تا بتوان آن را یمحاصل نشده است. گفتگوهای متمرکز و مشیی

 تا اول دسامیر با دانش آموزان ، خانواده ها و معلمان 
یک نمایمدر اشع وقت و حداکیر .شر

ند. گروه های C یا  A  ،B وزان در گروه هایآمفعیل دانشگفتگوهای در   در زمان های متناوب در کالس  B و A قرار یم گیر

کت یم کنند. گروه  یم ماند C های حضوری شر
ی
ی از راه دور باق  .در تمام مدت در یادگیر

اک گذاشته شده در جلسه هیئت مدیرهرا که  نتیارائه پاورپو  یم توانید را مشاهده گفتگو کل  را مشاهده کرده یا   به اشیی

 .دیکن

؟ جنوری 5چرا 

 انها  اگر  آموزش از راه دور بمانند  چوکاترا بدهد که در  نهیگز   نیبه خانواده ها اتا متعهد است  سن هوانحوزه تعلییم 

ا یبرا نهیگز   نیبهیی این د نکن  احساس یم به کالس  ستانیر دبلیسه/ آموزان دوره متوسطه و است. بازگشت دانش شان طیشر

به برنامه  از ین را یز  ستین ر ی، امکان پذ گردد   را ارائه یم ور آموزش از راه د نهیکه هنوز گز   درس در اواسط ترم در حایل یها

 آنها است.  فعیل یقبل از اتمام دوره ها د یجد یمجدد دانش آموزان به کالس ها یز یر 

https://www.sanjuan.edu/cms/lib/CA01902727/Centricity/domain/99/link%20generation/Oct%2013%20Presentation%20to%20Board%20of%20Education.pdf
https://youtu.be/AHZV6m7JYHs
https://youtu.be/AHZV6m7JYHs
https://youtu.be/AHZV6m7JYHs
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 یچی، و پ متر یاز انطباق ، ا نانیاطم ینظر شده برا د یتجد بهداشتی  یدستورالعمل ها یبه بازنگر  از یتوجه به ن با 
 

 یها دگ

 اول دسامیر است. بازگشت درست  یی ابتدا احتمال برگشست کالس های دورهمربوطه ،  یز یحمل و نقل و برنامه ر 
ً
احتماال

 دور هم جمع یم را یآورد ز  را به وجود یم یی چالش ها متر یاز نظر ا التیدر اوج فصل تعط
ً
 خانواده ها و گروه ها احتماال

ر شوند و از منظر اخالل ن   نکهیا لیبه دل یر
ً
س زا است ، چالش ها ،معمول یر سال غ کیمعموال را به همراه  یی مشغول و اسیی

بهیی که  بایر یو با پشت راحت تر انتقال  کی،  مستایر ز  التیتوان پس از تعط دادند که یم صیدارد. شانجام، کارکنان تشخ

ر را تضم متر یبتواند ا  . شود انجام کند   یر

 

 یمراحل بعد

 

آموزان و جامعه ، خانواده ها ، دانشیکارمند  یبا گروه ها ر یبه کارها و اهداف ز  حوزه تعلییممدرسه و مکتب/  کارمندان

 ادامه خواهند داد: 

 

ر آنها ب تیانتخاب اولو  یها براخانواده از شده و اعالم شده  یز یاز قبل برنامه ر  نظرسنجر  • آموزش  یها نهیگز   یر

 یخواهد شد. بازخورد از گروه ها از ش گرفتهماه  نیا انیافتاده است اما در پا یر از راه دور به تأخ ا ی یحضور 

توانند میارائه شود خانواده ها  آموزشر  لاز مد قیدق یر یروشن بود که اگر تصو  در مورد نظرسنجر  نیوالد

 .  ند یر آگاهانه بگ ماتیتصم

مدارس  یی بازگشا نهینظر شده شهرستان در زم د یتجد یها یی راهنما در حال بررش متر یکارکنان بهداشت و ا •

ر در معرض  و پاسخ  یحضور  ییر ادگیاز  بایر یپشت یها را در برنامه ها هیتوص نیهستند تا آخر  کوید به قرار گرفیی

 ادغام کنند.  و عفونت ها  19

ر در معرض  خواهد شد تا فهرست  در نظر گرفته سن هوانحوزه تعلییم در  داشبورد عمویم • و  19کوید قرار گرفیی

 . مربوط به این حوزه تعلییم را نشان دهد  شده د ییموارد تأ

جامعه  تیآموز ، کارمندان و امنکه از دانش  یحضور  ییر ادگی مدل آموزشر  یها نهیکردن گز   یی نها یبرا گفتگو ها  •

. داشت، ادامه خواهد  د حد ممکن برسان نیشیی یرا در ب ییر ادگیو  سیتدر  یکه فرصتها  در حایل، محافظت کند 

اک گذاشته یمدسامیر با خانواده ها ، دانش 1 خی    تا تار  اتیجزئ  شود.  آموزان و کارمندان به اشیی

 

 

 


