
هایی که هفته گذشته به سروی بازگشت به  خواهند از همه فامیل و کارمندان مکتب می  San Juanاعضای ناحیه مکاتب یکپارچه 

های اند، تشکری نمایند. جوابات، معلومات ارزشمندی را در مورد چگونگی تأثیر هر یک از مدل داده  یادگیری حضوری جواب 

 ها و اعضای کارمندان ما فراهم آورد. یادگیری باالی متعلمین، فامیل
 

هایی که بازگشت  های یادگیری مورد بررسی، از مزایایی برخوردار بودند. با این وجود، با توجه به تعداد فامیلیک از مدل  هر 

ها مستلزم این  اند، دو مورد از مدل هایی که همچنان تحت تعلیم از راه دور باقی مانده کنند در مقایسه با فامیل حضوری را انتخاب می 

از متعلمین تحت تدریس معلمین جدیدی قرار گیرند. رابطه ایجاد شده بین متعلمین و معلمین بسیار مهم است. بنابراین،  هستند که بسیاری 

را اجرا نماید که امکان یادگیری حضوری به مدت دو روز در هفته و یا باقی ماندن تحت تعلیم از  2ناحیه تصمیم گرفته است که مدل 

ها خواهند بود. این نیز همچنان جزء گزینه  12- 9مطالعه مستقل  و پروگرام TK-8های تعلیم در خانه رامکند. پروگراه دور را فراهم می 

 مدل به این معنا خواهد بود که تعداد کمی از متعلمین در صورت وجود، باید صنوف و یا معلمین خود را در بهار امسال تغییر دهند. 

 
معلومات   مکاتب رهنمایی و متوسطهیا طرز عملکرد آن در  K-8مکاتب ابتدایی و ل در توانید در مورد طرز کارکرد این مدشما می 

اید، لطفا متوجه باشید که متعلم ت نام کردهثب  K-8در یک مکتب   8- 6هایی که یک متعلم خود را در صنوف بیشتری کسب کنید. )فامیل 

 ها کمک شود.( کند تا به اطمینان از انسجام فامیل شما از مدل ابتدایی پیروی می 

 
 Laurelاین مدل برای متعلمین تعلیم خاص با ضروریات متوسط یا شدید که در صنوف مستقل حضور دارند یا در مراکزی که در  

Ruff,، Ralph Richardson  یا وLa Vista  کنند، کمی متفاوت خواهد بود. اشخاصی که تعلیم حضوری را انتخاب  مشارکت می

برای دوره رهنمایی و متوسطه را   ساعت از زمان پروگرام  3و  K-8برای دوره ابتدایی و  ساعت از زمان پروگرام  2.5کنند حداقل می

ای برای متعلمین دارند. ضمن این، یادگیری از راه دور همچنان گزینهکنند اما چهار روز در هفته در محل تحصیل حضور دریافت می 

 تعلیم خاص با ضروریات متوسط و شدید خواهد بود. 

 
داند، اما توجه به این های کارمندان خود را بسیار ارزشمند میدر حالی که این ناحیه روابط مشارکتی ایجاد شده با هر یک از گروپ  

ستیم با انجمن معلمین خود برای انتخاب مدل به توافق برسیم و مدلی را انتخاب کردیم که کمترین اختالل را نکته مهم است که ما نتوان 

مشخص نموده است که آنها از حق خود برای گفتگو در   San Juanبرای متعلمین و معلمین بطور یکسان ایجاد نماید. انجمن معلمین 

شود، استفاده خواهند کرد. ما انتظار داریم که رف ناحیه بر اعضای خود تحمیل می مورد اثرات هرگونه تغییر شرایط کاری که از ط

 بطور کامل و با ضرورت جدی که برای تأمین ضروریات امنیتی کارمندان و متعلمین ما وجود دارد، در این گفتگو اشتراک نماییم. 
 

رد انتظار در قسمت بازگشت به یادگیری حضوری، این ناحیه  ها و کارمندان در باره موارد مو برای کمک به اطالع متعلمین، فامیل 

این  دهد.کند که نقاط عطف اصلی در سفر پیش روی ما را نشان می( خود را نشر میPath to Returnرهنمای مسیر بازگشت )

کند. با اضافه شدن  گیری را مشخص میموضوع، یک فهرست کامل از تمام کارهای انجام شده نیست اما وقایع مهم و نقاط تصمیم

توانید آخرین نسخه آن را در سایت  روز خواهد شد. همیشه می گیری، این فهرست به وظایف اضافی یا نقاط تصمیم 

www.sanjuan.edu/pathtoreturn  :مشاهده کنید. چند نکته مهم 
 

را برای مدیران مکتب و دیگر سرپرستان نشر خواهد کرد. تکمیل این سند   19- رهنمای کوویدامروز، ناحیه آخرین نسخه  •

های موجود برای محافظت  ها و استراتژیکند اما پالیسیهمچنان ادامه دارد و با توجه به طرزلعمل و شرایط صحی تغییر می

های ناحیه از جمله  رسانیروز به کند. این رهنما منعکس کننده آخریناز امنیت متعلمین، کارمندان و جامعه را فهرست می 

 سازد در وقت حضور در محل تحصیل از ماسک چهره استفاده نمایند. تغییراتی است که همه متعلمین را مکلف می 

و در معرض   19- تایج تست مثبت کوویددهد که مروری بر ن خود را نیز ارائه می  19-داشبورد کوویدامروز، این ناحیه  •

 کند. های تاثیرگذار بر ناحیه مکاتب را فراهم می گیریقرار 

های یادگیری، با توجه به انتخاب نهایی مدل هفته آینده مکاتب برای تأیید انتخاب حضوری، تعلیم از راه دور یا دیگر گزینه  •

 ها در تماس خواهند شد. یادگیری با فامیل

 
 شما ضرورت داریم. ما به کمک  

 
 ایالت قرار گرفت.   19- ترین ردیف سیستم نظارت بر کووید ( در محدود Sacramento Countyاین هفته، ساکرامنتو کانتی )

در حالی که ساکرامنتو کانتی در ردیف بنفش قرار دارد، مکاتب مجاز به بازگشت به یادگیری حضوری بدون مراعات نمودن شرایط   

ترین  دهیم. با این حال، بهترین و مطمئنها با مقامات صحی کانتی ادامه می که ما همچنان به گفتگو درباره آن خاص نیستند، شرایطی

جنوری ارائه دهیم، این است که به بازگشت    5توانیم گزینه بازگشت به یادگیری حضوری را در راه برای اطمینان از اینکه ما می

در کانتی باید حداکثر  19- کمتر کمک کنیم. برای انجام این کار، تعداد موارد ابتال به کووید ساکرامنتو کانتی به ردیف دارای محدودیت

 تر برگردد و همچنان پایان باقی بماند. دسمبر به سطوح پایان 15الی 
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رای بازگشت به بخش سرخ یا حتی رسیدن به نارنجی یا زرد را بررسی  چگونگی کمک به ساکرامنتو کانتی ب  چند نکته در موردحتما  

 کنید!
ها و کارمندان را از جنوری ادامه دارد. همچنان که در حال پیشرفت هستیم و متعلمین، فامیل 5ریزی ما برای در حال حاضر پروگرام 

 کنند. های کانتی نظارت می بندی ایالتی و محدودیته سازیم، کارمندان ناحیه بر شرایط صحی، درج هرگونه تغییر یا تحول مطلع می 
 

 کنیم.از حمایت دوامدار شما از یادگیری و جامعه مکتب خود تشکر می  

https://www.sanjuan.edu/covidtips



