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 2021های آموزشی برای خزان گزینه
ات آن، هریک از خانواده ها در موقعیت منحرص به فردی قرار دارند. حوزه تعلییم به دلیل همه ی ویروس کرونا و تاثیر گیر

باشد تا نیاز های فردی هریک از های آموزشی متعدد برای خانواده ها یممثل گذشته متعهد به فراهم سازی گزینه هوانسن
گردند. آموزان در مدل آموزش حضوری ثبت نام یمدانشتمام  ،2022 – 2021برای سال آموزشی  آموزان برآورده گردد. دانش

 کاری انجام دهید.   الزم نیست سازد،دانش آموز تان را بر آورده یم ایهنیاز اگر مدل آموزش حضوری 
 

گزینه های آموزشی   هوانسن از آموزش حضوری را مشاهده کنید، حوزه تعلییم یر های آموزشی بغیخواهید سایر گزینهاگر یم
 نماید: زیر ار ارائه یم

 مطالعات مستقالنه •
o پنجم کودکستان عبوری تا   ی آموزشی برای صنف/کالس هایبرنامه(TK-5 program) 
o 12-6 های صنف/کالسی آموزشی برای برنامه (12-6 program) 

 برای شاگردان پیش کودکستان •
ی

 (TK-8 homeschool) 8-مکتب/مدرسه خانگ
 

آموزشی  یدر برنامه 2022 – 2021آموزان( شان را برای تمام سال تعلییم آموز )دانشخانواده ها این اختیار را دارند که دانش
 "و یا  "مطالعات مستقالنه"

ی
مکتب/مدرسه "و یا  "مطالعات مستقالنه"ثبت نام کنند. اگر گزینه  "مکتب/مدرسه خانگ

 
ی

 طفل تان شامل است، جایی برای او حفظ نخواهد شد. شاگردان در صوری   "خانگ
ً
که را انتخاب یم کنید، در مکتبی که فعال

وط بر اینکه در مکتب یا بخواهند، یم توانند دوباره به مکتب محل شمولیت شان و یا برنامه  مورد نظر شان برگردند مشی
در مکتب/مدرسه دیگری در همان  برنامه جای خایل وجود داشته باشد. اگر در مکتب محل شمولیت جای خایل نباشد،

  حوایل ثبت نام خواهند شد. 
 

 تدریس خواهند شد:  حضوریبرنامه های اختصایص از قبیل برنامه های زیر، به شکل 
International Baccalaureate (IB), Rapid Learner, Montessori, STEAM, Dual Immersion and 
Performing Arts.  
 

ح مخترص هر یک از گزینه ها را یم توانید در  آموزشی  در حایل که جزئیات مربوط به هر مدل همچنان اصالح یم شوند، شی
 زیر مشاهده کنید: 

 مطالعات مستقالنه

ی آموز تان برنامهخواهید که دانشثبت نام کنند. اگر یم "ی مطالعات مستقالنهبرنامه"توانند هر زمایی در ا یمخانواده ه
ی روز مکتب  فرم  12در تاری    خ  مدرسه/ مطالعات مستقالنه را در اولیر

ً
وع نماید، لطفا  (interest formمندی )عالقهاگست شی

 اگست تکمیل کنید.  5را تا تاری    خ 
 

 (Grades TK-5صنف/کالس های کودکستان عبوری تا پنجم )

ای را تا پنجم"، گزینه آموزشی  عبوری آموزان صنف/کالس های کودکستانی جدید "مطالعات مستقالنه برای دانشبرنامه
دهد تا در قالب آموزش از راه دور توسط استادان مسلیک حوزه تعلییم ها فرصت یمنماید که به آنآموزان ارائه یمبه دانش

والدین یا شپرستان خواهد بود  ،شامل زمان برای شاگردان ،آموزش دریافت نمایند. هر روز درش مکتب/مدرسه هوانسن
زمان و شامل زمان برای تدریس هم روز درش همچنان تماس برقرار نمایند.  اداریباز تا با استاد شان در جریان ساعات 

ی زمان ناهم ( بر -. خدمات اختصایص )آموزش زبان انگلییس، خدمات آموزش ویژه، حمایت های اجتمایعباشد یمنیر عاطفی
ده، و در تماس برقرار نمو  از راه دور  آموزان با سایر شاگردانآموز ارائه خواهد شد. همچنان دانشأساس نیازمندی های دانش

 زمان کاری مستقالنه سهم خواهند گرفت. 
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 (Grades 6-12) 12-6صنف/کالس های 

 12-9برای دانش آموزان صنف/کالس های  "ی آموزشی مطالعات مستقالنهبرنامه" هوان دارای یکحوزه تعلییم سن
ینوباشد که در لیسه عایل یم آموزشی به شاگردان فرصت  یبرنامهگردد. این ( ارائه یمEl Sereno High School) ال سیر
ان ارائه برنامه های آموزشی شان را خود شان، انتخاب کنند. حوزه تعلییم یم ی دهد این برنامه را توسعه یم هوانسندهد که میر

ی خدمات ارائه نماید. دانش آموزان شامل در این برنامه با یک آموزگار به  8-6آموزان صنف/کالس های تا برای دانش سطح نیر
یم نماید تا اطمینان ماسی  کار خواهند نمود. این آموزگار در زمینه تکمیل مطالب درش به شاگرد از راه دور رهنمود صادر 

 شغیل، 
ی

حاصل گردد که دانش آموز در مسیر تکمیل نیاز های آموزشی آینده خود قرار دارد و برای شمولیت به کالیج و زندگ
 آماده یم باشد. 

مندی عالقهگردد تا فرم هستند درخواست یم "مستقالنهمطالعات  یبرنامه"مند ثبت نام در خانواده هایی که عالقهاز 
(interest form)  با  دیهایهیک برنامه آگ برای تنظیم که فرم را ارسال کردید، یگ از کارمندان ما تکمیل نمایند. پس از آن را

 در جریان یک هفته از تاری    خ تسلییم فرم عالقهایهی آگخواهند گرفت. برنامه شما تماس
ً
مندی تنظیم خواهد دیه معموال

( هستند، برای تنظیم تغییر در جابجایی برنامه IEPشد. خانواده هایی که دانش آموز شان دارای برنامه آموزشی اختصایص )
 ، با مدیر پرونده شان به تماس شوند. آموزشی اختصایص

 برای دانش آموزان کودکستان عبوری تا هشتم )
ی

 (Grades TK-8 Homeschoolمکتب خانگ

یم سازد تا از طرف والدین، شپرست  فرآهمدر دوره کودکستان عبوری تا صنف/کالس هشتم فرصت  ه شاگردانبرنامه، باین 
دریافت نمایند. خانواده ها با یک آموزگار متعهد همکار  آموزشیک آموزگار مسلیک،  با در همکاری  ها  یا سایر مراقبت کننده

هستند. آموزگار در مورد مطالب نصاب درش رهنمود فراهم یم سازد تا والدین/شپرستان بتوانند به صورت مستقیم به 
ند تا در آموزش همزمان سهم  دانش آموز شان تدریس کنند. خانواده ها/شاگردان روزانه با آموزگار مشاوری  شان تماس یم گیر

فت شان ارزیایی و نیازی های حمایب  شان تشخیص گردد.  ند، پیشی  بگیر
 

 برای دانش آموزش کودکستان "برنامه ثبت نام دانش آموز شان در  مند از خانواده هایی که عالقه
ی

ی آموزشی مکتب خانگ
ی سوال، خانواده ها یم توانند با استفاده را  این فرمگردد که هستند درخواست یم" 8عبوری تا  تکمیل نمایند. در صورت داشی 
 هوان به تماس شوند. ( با دفی  مرکزی ثبت نام حوزه تعلییم سن916) 726-5826از شماره 

 
 

https://form.jotform.com/211966505886165

