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 "آموزش از راه دور"تا اخیر سال آموزشی تعطیل ھستند، پس از رخصتی بھاری برنامھ  وانسنتمام مکاتب/مدارس حوزه تعلیمی 
 گردد.آغاز می

 
عطیلی ت وانسنبا سایر حوزه ھای تعلیمی محلی، حوزه تعلیمی  آھنگیھم با، و محلی ھای مقامات ایالتی و مسؤلین صحیبر اساس توصیھ

 نماید.تمام مکاتب را تا اخیر سال آموزشی تمدید می
 

دیگر جدا ھستیم، آموزگاران مدتی کھ ما از نظر فیزیکی از ھم بھ پایان رسیده است. در ۲۰۲۰-۲۰۱۹این بدان معنا نیست کھ سال آموزشی 
جدید ارائھ آموزش و پرورش،  تغییر بدھند. پس از تعطیالت بھاری،  روشتدریس را بھ یک  شیوهنمایند تا و کارکنان بھ شدت کار می

مختلف نمایند. آموزش از راه دور بھ اشکال آموزان ارائھ میھای جدید برای دانش، درس"آموزش از راه دور"ن از طریق آموزگارا
 تواند.صورت گرفتھ می

  
آموزان، دانیم کھ این تصمیم دشوار اما ضروری باعث نا امیدی گردیده و نیز مشکالتی را کھ آموزش از راه دور برای دانشما می 

آموزان را تشکیل خواھد گروھی از دانش Kernنمائیم. رئیس عمومی حوزه تعلیمی، آقای نماید درک میخانواده ھا و کارکنان ایجاد می
ھا برای دوره پس از فراغت، صنف دوازدھم و حمایت از اھداف آن التصحیالنفارغآورد ھای داد تا در باره چگونگی تجلیل بھتر از دست

 د شد.نظر بدھند و نظریات دیگران را مرور نمایند. اطالعات بیشتر در این زمینھ بعداً با شما شریک ساختھ خواھ
 

ا را نمائیم تا مشکالت شمھا پاسخ ارائھ گردد. لطفاً بھ یاد داشتھ باشید کھ ما بھ شدت کار میھنوز سواالت زیادی وجود دارد کھ باید بھ آن
برطرف نمائیم و در صورت دریافت اطالعات جدید، شما را در جریان قرار خواھیم گذاشت. در ضمن، برای کسب جزئیات بیشتر در 

 د:نمائی توجھداشتھ باشیم، بھ مطالب ذکر شده در زیر چیزی را باید چھکھ پس از تعطیالت بھاری  توقع موزش از راه دور و اینباره آ
  

  جدول زمانی آموزش از راه دور
 

در زمینھ آمادگی بھ ھا آن ھاھای مسلکی اشتراک نمودند. این آموزشآموزشدر این ھفتھ، آموزگاران و کارکنان ما در برنامھ ھای متعدد 
 نماید.ھمکاری می "از راه دور آموزش"برنامھ 

  
 ذکر شده است: "آموزش از راه دور"ھای مھم تطبیق برنامھ در زیر تاریخ

 ساعت کاری مجازی یا ھیچ نوع وظایف آموزشی در این ھفتھ ارائھ نخواھد شد. –: تعطیالت بھاری اپریل ۶-۱۰ •
صنف/کالس ھای آموزان دانش آموزان دوره لیسھ/دبیرستان، دوره متوسطھ و" برای دانشدورآموزش از راه ": اپریل ۱٥تا  •

 گردد.، آغاز می)K-8( ۸-کودکستان در مکاتب ۱۲-٦
و  )Early Childhood Education( کودکی اوایل: آموزش از راه دور برای شاگردان آموزش دوران اپریل ۲۰تا  •

مکتب/مدرسھ  ۳۳آموزان دوره ابتدائیھ در اپریل برای دانش ۲۰گردد. (تا ) آغاز میTK-5/6آموزان دوره ابتدائیھ (دانش
چنان این مدت فرصت تمرین اضافی را در گردد؛ ھممی توزیع بوککروم رسی ندارند،کھ بھ ابزار تکنالوژی دست ابتدائیھ

کھ احتماالً عادت کمتری در آموزان ترین دانشزمینھ چگونگی استفاده از ابزار تکنالوژی و خدمات بھ آموزگاران و کوچک
 .)سازدھا دارند، فراھم میاستفاده از آن

 
 یابد.د، ادامھ میباشجون کھ آخرین روز سال آموزشی می ۹آموزش از راه دور تا 

  
 آموزش از راه دور چیست:

آموزان و آموزگار در محالت جداگانھ قرار دارند. مشارکت در است کھ در آن دانش تدریسآموزش از راه دور یکی از روش ھای 
صنف، بھ شمول استفاده از کمپیوتر یا سایر روش ھای آموزشی یا مطالب با در نظر داشت آموزگار، وظایف  ھایھا و فعالیتدرس

 تواند.بھ اشکال مختلف صورت گرفتھ میآموز، آموزشی و نیازمندی ھای دانش
 

رد. ھیچ انتظاری وجود ندارد آموزان تقسیم اوقات عادی روزانھ مکتب/مدرسھ را تجربھ نخواھند کدر شیوه آموزش از راه دور، دانش
آموزان ترکیبی از برنامھ ھای آموزشی را مکتب/مدرسھ در مقابل کمپیوتر نشستھ باشند. در عوض، دانش روزمام آموزان در تکھ دانش

 .گرددزمان یا در اوقات مختلف ارائھ میآموزش و یادگیری بصورت ھمھا تجربھ خواھند کرد کھ در آن

 ممکن شامل جلسات صنفشود)، یاد مینیز زمان ھ نام آموزش ھمب کھافتد (زمان اتفاق میبصورت ھم کھ یادگیریتدریس و  •
. این ھمایش ھا توسط آموزان و غیره، باشدھای دانش)، کنفرانسchatsھا (گوگفت)، live class meetingsبھ گونھ زنده (

آموزان ابتدائیھ، این فعالیت ھا ممکن ) و دانشECEکودکی ( ایلاوآموزان دوران ند. برای دانشگردآموزگار برنامھ ریزی می
آموزان . برای جلوگیری از برخورد در برنامھ ریزی برای دانشنددر ھر زمانی در طول روز مکتب/مدرسھ برنامھ ریزی گرد
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 class’s scheduledدوره متوسطھ و لیسھ، این ساعات آموزشی مشترک، در جریان ساعت درسی تنظیم شده برای صنف (
period.برگزار خواھد گردید ( 

شود)، ممکن شامل نوشتن زمان نیز یاد میبھ نام آموزش غیر ھم کھافتد (تدریس و آموزش کھ در اوقات مختلف اتفاق می •
یک  العملدستورممکن  یباشد. بھ عنوان مثال، آموزگار هو غیر ،آموزاندانشاز گروھی  مشترک ھا، کارژورنال، ارزیابی

ن، آموزاآموزان را اجازه دھد کھ بھ گونھ مستقالنھ یا بخشی از یک گروه دانشمکلفیت درسی را توزیع یا پست نموده و دانش
 روی آن کار نمایند.

آموزان شان ارتباط برقرار صنف شان، با دانشآموزگاران پس از برگشت از تعطیالت بھاری، ھمراه با برنامھ ھای مشخص برای 
 مود.خواھند ن

  
 ارائھ خدمات آموزش ویژه

 
ا ھا رنمایند تا آنھا نیاز دارند، تالش میھایی کھ یادگیرنده ھای انفرادی بھ آنبرای تشخص حمایتآموزگاران و کارکنان آموزش ویژه 

نمایند، اقدامات ضروری آموز شما خدمات آموزش ویژه دریافت میھمکاری نمایند کھ در شیوه آموزش از راه دور موفق باشند. اگر دانش
مایند، تاپ عادی را استفاده نکمیپوتر لبتوانند آموزانی کھ نمییق خواھد گردید. برای دانشتطبھای شان، تا حد ممکن مرتبط بھ نیازمندی

را بر آورده ساختھ  آموز شما بھ خدماتی نیاز دارد کھ شیوه آموزش از راه دور آندستگاه ھای جایگزین مشخص شده است. اگر دانش
آموز شما و ) برای بحث در باره تاثیرات این شیوه آموزشی روی دانشIEP meetingتواند، یک جلسھ برنامھ آموزشی انفرادی (نمی

 کھ آیا آموزش جبرانی مناسب است، برگزار خواھد شد.تشخیص این
  

 "آموزش از راه دوربرنامھ " تکنالوژی برای حمایت از
 

ھا برگزار گردید. در این ھمایش بوککرومتوزیع  ھمایش) K-8( ۸-کودکستان لیسھ، متوسطھ و دوره در ھر یک از مکتب/مدرسھ ھای
، متوسطھ /دبیرستانلیسھ دوره آموزاگر شما دانش توزیع گردید. بوککروم، رسی نداشتنددستکھ بھ ابزار کمپیوتری آموزانی برای دانش

ھای تبتوانید در یکی از مکمکتب/مدرسھ تان شرکت کنید، می بوککرومھستید و نتوانستھ اید کھ در ھمایش توزیع ) K-8( ۸-یا کودکستان
 تسلیم شوید.   بوککروممراجعھ نموده و  ،ھاآموزان آنبھ دانش بوککرومابتدائیھ در زمان تنظیم شده برای توزیع 

 
بھ  بوککرومتوزیع  گردد. جدول زمانی مکملاپریل برگزار می ۱۷-۱۳آموزان دوره ابتدائیھ از بھ دانش بوککرومبرنامھ توزیع 

چنان خانواده ھا، حد اقل دو روز حوزه تعلیمی و مکاتب نشر خواھد شد. ھم سایتبھ زدترین فرصت در ویب آموزان دوره ابتدائیھدانش
 ی اطالع رسانی جمعی نیز از طرف مکتب/مدرسھ ھای شان دریافت خواھند نمود.ھای توزیع، پیام ھاقبل از برگزاری ھمایش

 
 شان برایھمکاری در زمینھ تکنالوژی ، مشکل داشتھ باشند بوککرومیا  دسترسی بھ منابع آموزشی باره آموزان دربرعالوه، اگر دانش

 .دکلیک نمائیرا  اینجامشاھده منابع رد، برای اری نیازد دادسترسی بھ انترنت بھ ھمک ھد بود. اگر خانواده شما برایرس خواقابل دست
 

  
  


