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 گرددمارچ آغاز م  22آموزش حضوری هفته 
 

 به ردیف رسخ در  کونت  شهرستان )
ً
ایالت  درجه "( سکرمنتو رسما ان انتشار کویدسیستم  ز . این بدان  ه استانتقال نمود   " 19- بندی می 

وع از هفته   توانند به آموزش  م   ، ( تا صنف/کالس دوازدهمTK)  کودکستان عبوری آموزان صنف های  مارچ، دانش   22معناست که رسر
د حضوری در قالب ترکیتی )  آموزان در برنامه های آموزش کودکان خردسال )نوزادان/کودکان نوپا و پیش  ( بازگشت نمایند. دانش هاییی

) وع از م  ( Early Childhood Education Programsیا )  دبستانز  اپریل به آموزش حضوری بازگشت نمایند.   5توانند رسر
 

 برای بازگشتاندن دانش کینت کرنآقای  
ی

آموزان و کارکنان به صنف/کالس  ، رئیس عموم حوزه تعلییم گفت: " کارکنان ما در حال آمادگ
حفاظت از سالمت  همه، اقدامات ایمتز زیادی را اعمال نموده ایم و بسیار هیجانز هستیم که باالخره به  باشند." "ما برای  های دریس م 

 به آموزش در داخل محوطه مکتب/مدسه، بازگشت نمائیم. توانیم به شکل مصؤن جانی رسیده ایم که م 
 

، برای دانش  نمایند به آموزش حضوری بازگشت کنند در قالب  انتخاب م آموزانز که  به منظور رعایت محدودیت های ظرفیت  ایالت 
  گروه  شنبه،  توظیف خواهند شد. روز های دوشنبه و سه   (B)  یا   (A)  آموزان به گروه هایمدل ترکیتی خدمات ارائه خواهد شد. دانش 

(A)   اک م    یا شاگردانز   ( B)  گروه نماید، در حایل که  در جریان قبل از ظهر به آموزش حضوری اشی 
 
که در مدل آموزش از راه دور باق

 شود اما شنبه و جمعه تقسیم اوقات دریس تکرار م روز های پنج مانند، در جریان بعد از ظهر آموزش از راه دور دریافت خواهند کرد. م
  ش از راه دور باق  بمانند کنند در مدل آموز در جریان قبل از ظهر آموزش حضوری دریافت م کند. خانواده هانی که انتخاب م   (B)  گروه

 توظیف خواهند شد.    (Cدر گروه )
 

م  هانی که  دانش خانواده  انتخاب  مدل  خواهند  ز  بی  را  شان  حضوری"آموزان  دور"و    "آموزش  راه  از   " ،  "آموزش 
ی

خانگ یا    "مکتب 
مستقالنه" به  " مطالعات  شان  مکتب/مدرسه  اداره  به  ممکن  فرصت  زودترین  به  باید  دهند،  تغیی   حایل که  ،  در  شوند.  تماس 

آموزان ممانعت  نمایند تا درخواست های خانواده ها را تحقق بخشند، محدودیت جا ممکن از انتقال دانشمکاتب/مدارس کوشش م 
 نماید. 

 
، و نبرای خانواده ها تهیه نموده استآمد گونی  بسته خوش حوزه تعلییم یک   ایمتز باره روش های  یادآوری در  این بسته شامل  ز  .  ی 

ی ویروس کرونا، م به همه   مربوطرهنمود های مرتبط به قواعد ایمتز و پالییس های   ز    ارسمد/ اتبباشد. در روز های آینده، مکگی  نی 
دانش  نمودن  سوار  یا  نمودن  پیاده  طرزالعمل  و  روزانه  دریس  برنامه  جمله  از  مکتب  به  مرتبط  اطالعات  موتر برخز  از/به                 آموز 

(Drop-off/pick-up Procedures)    یک خواهد ساخت. از    خانواده ها را با مارچ    22نمائیم که قبل از  درخواست م  خانواده ها رسر
 د.  نبه تماس شو   شانی مکتب/مدرسه کودک ، به اداره د نه باش این اطالعات را مطالعه نموده و اگر پرسیسر داشت

 
آموزان و کارکنان ما به محوطه مکتب/مدرسه، برنامه های متعددی روی دست گرفته شده است. آخرین  برای بازگشت مصؤن دانش 

س م قاب  www.sanjuan.edu/covidsafetyplans  در سایت   برای کوید   هوانسن نسخه پالن ایمتز حوزه تعلییم   . برای  باشد ل دسی 

 مراجعه نمائید.   آن سایتویب به  پالن های ایمتز مشخص هر مکتب  مشاهده  
 

 برای دانش ما م 
ی

آموزان ما بوده و تاسیسات مکاتب متفاوت به نظر خواهد رسید. از  دانیم که بازگشت به آموزش حضوری تغیی  بزرگ
ها دعوت م  تا  خانواده  دانش   ویدیونی گردد  است که  داده شده  اسایس نشان  ات  تغیی  از  برخز  آن  در  نمایند که  تماشا  در  را  آموزان 
نمائیم که در باره اقدامات ایمتز اضاقز اعمال شده، از جمله استفاده  مشاهده خواهند کرد. به شما توصیه م   را   تاسیسات مکاتب آن ها 

یگ، برای محافظت از ذاز پوشش صورت و فاصله گ ز آموزان و کارکنان هنگام بازگشت به آموزش حضوری، با کودک تان  دانش   اری فی 
 صحبت کنید. 

 
برنامه  ما  مکاتب/مدارس  در  حاضز  حال  در  این،  بر  برنامه عالوه  ارائه  برای  آگه ریزی  دانش های  به  برای  دیه  بخصوص  آموزان، 

انتقایل شان قرار  آموزان جدید و دانشدانش  دارند، از جمله شاگردان کودکستان، شاگردانز که وارد دوره  آموزانز که در سال آموزیسر 
دیه  صنف/کالس نهم دوره لیسه، در حال انجام است. با توجه به نیازهای اجتماع مکتب، برنامه های آگه   شاگردانگردند و  متوسطه م 
ای آگایه والدین از اقدامات ایمتز اعمال شده  گردد. بر عالوه، بر آموزان یا به صورت مجازی و یا به صورت حضوری برگزار مبرای دانش 

 برگزار خواهد شد.  ها آن در مکاتب/مدارس، برنامه های اطالع رسانز مجازی برای 
 

http://www.sanjuan.edu/covidsafetyplans
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  به هدف   نمائیم، همچنان برای تطبیق تمام اقدامات ایمتز آموزان به محوطه مکاتب/مدارس استقبال م در کنار این که از بازگشت دانش 
دانش  صحت  از  طرف  محافظت  از  زمینه  این  در  بیشی   اطالعات  منتظر   

ً
لطفا خواهیم کرد.  تالش  شدت  به  و کارکنان،  آموزان 

 آموزان تان در روز های آینده باشید. مکتب/مدرسه دانش 
 
 
 

 


