
هایی که هفته گذشته به نظرسنجی بازگشت به  اعضای ناحیه مدارس یکپارچه سن خوان و کارکنان مدرسه مایل هستند از همه خانواده 

های یادگیری ها اطالعات ارزشمندی را در مورد چگونگی تأثیر هریک از مدل اند، تشکر کنند. این پاسخیادگیری حضوری پاسخ داده 

 ها و اعضای کارکنان ما فراهم آورد. آموزان، خانواده دانشبر 
 

هایی که بازگشت های یادگیری مورد بررسی، از مزایایی برخوردار بودند. با این حال، با توجه به تعداد خانواده هریک از مدل  

ها مستلزم آن اند، دو مورد از مدل اقی ماندههایی که همچنان تحت آموزش از راه دور ب اند در مقایسه با خانواده حضوری را انتخاب کرده 

آموزان و معلمان بسیار مهم آموزان به معلمان جدیدی اختصاص داده شوند. رابطه ایجاد شده بین دانشاست که تعداد زیادی از دانش 

در هفته و یا باقی ماندن   را اجرا کند که امکان یادگیری حضوری به مدت دو روز  2است. بنابراین، ناحیه تصمیم گرفته است که مدل 

ها  نیز همچنان جزء گزینه  12- 9و برنامه تحصیل مستقل  TK-8های آموزش در خانه کند. برنامهتحت آموزش از راه دور را فراهم می

لمان خود ها یا معآموزان ناچار هستند در بهار امسال کالس خواهد بود. این مدل بدان معنا است که در صورت لزوم تعداد کمی از دانش

 را تغییر دهند. 
 

اطالعات   مدارس راهنمایی و متوسطهیا نحوه عملکرد آن در  K-8مدارس ابتدایی و توانید در مورد نحوه عملکرد این مدل در شما می 

اند، لطفاً توجه داشته  ثبت نام کرده K-8در یک مدرسه   8- 6های آموز خود را در پایه هایی که یک دانش کنید. )خانواده  بیشتری کسب

 ها اطمینان حاصل گردد.( کند تا از انسجام وضعیت خانواده آموز شما از مدل ابتدایی پیروی میباشند که دانش 
 

 Laurelهای مستقل حضور دارند یا در مراکز نیازهای متوسط یا شدید که در کالس آموزان آموزش ویژه دارای این مدل برای دانش  

Ruff,، Ralph Richardson  یاLa Vista  کنند، کمی متفاوت خواهد بود. افرادی که آموزش حضوری را انتخاب  حضور پیدا می

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

ای کنند اما چهار روز در هفته در محل تحصیل حضور دارند. عالوه بر این، یادگیری از راه دور همچنان به عنوان گزینهدریافت می 

 آموزان آموزش ویژه با نیازهای متوسط و شدید مطرح خواهد بود.برای دانش 
 

داند، اما توجه به این نکته مهم است  های کارکنان خود را بسیار ارزشمند میی ایجاد شده با هریک از گروه اگرچه ناحیه روابط مشارکت  

که ما نتوانستیم برای انتخاب مدل با انجمن معلمان خود به توافق برسیم و مدلی را انتخاب کردیم که کمترین اختالل را هم برای  

انجمن معلمان سن خوان اعالم کرده است که از حق خود برای گفتگو در مورد تأثیرات  آموزان و هم معلمان به وجود بیاورد.دانش

شود استفاده خواهد کرد. ما انتظار داریم به طور کامل و با هرگونه تغییر شرایط کاری که از طرف ناحیه بر اعضای آن تحمیل می

 ن فوریت دارد، در این گفتگو شرکت کنیم.آموزان برایماتوجه به اینکه تأمین نیازهای ایمنی کارکنان و دانش
 

ها و کارکنان جهت آگاهی از انتظاراتی که درباره بازگشت به یادگیری حضوری وجود  موزان، خانواده آناحیه برای کمک به دانش  

 دهد.نشان می  در مسیر پیش روی ماکند که نقاط عطف اصلی را ( خود را منتشر می Path to Returnدارد، راهنمای مسیر بازگشت )

کند. این فهرست  گیری را مشخص می این متن، فهرست کاملی از تمام کارهای در حال انجام نیست، اما رویدادهای مهم و نقاط تصمیم 

توانید آخرین نسخه آن را در سایت  روزرسانی خواهد شد. همیشه می گیری دیگر، بهدر صورت اضافه شدن وظایف یا نقاط تصمیم

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

این سند را برای مدیران مدرسه و سایر سرپرستان منتشر خواهد کرد.   19راهنمای کووید امروز، ناحیه آخرین نسخه   •

های موجود  ها و استراتژی کند، اما سیاستهمچنان در حال تحول بوده و با توجه به دستورالعمل و شرایط بهداشتی تغییر می

آموزان، کارکنان و جامعه در آن ذکر شده است. این راهنما منعکس کننده آخرین اطالعات ناحیه  برای حفاظت از ایمنی دانش 

 کند هنگام حضور در محل تحصیل از ماسک صورت استفاده کنند.آموزان را ملزم می مه دانش از جمله تغییراتی است که ه

و مواجههات   19دهد که مروری بر نتایج آزمایش مثبت کووید خود را نیز ارائه می   19داشبورد کووید امروز، ناحیه   •

 کند.حیه مدارس را ارائه میتأثیرگذار بر نا

های یادگیری، با توجه به انتخاب نهایی هفته آینده مدارس برای تأیید انتخاب حضوری، آموزش از راه دور یا سایر گزینه  •

 ها تماس خواهند گرفت. مدل یادگیری با خانواده 

 
 ما به کمک شما نیاز داریم. 

 
 ایالت قرار گرفت.  19ترین رده سیستم نظارت بر کووید در سختگیرانه ( Sacramento Countyاین هفته، ساکرامنتو کانتی )

با توجه به اینکه وضعیت ساکرامنتو کانتی در رده بنفش است، مدارس بدون رعایت شرایط خاص مجاز به بازگشت به یادگیری   

ترین راه برای کنیم. با این حال، بهترین و مطمئنحضوری نیستند، شرایطی که همچنان درباره آن با مقامات بهداشتی کانتی گفتگو می

ژانویه ارائه دهیم، این است که به برگشتن ساکرامنتو کانتی به  5م گزینه بازگشت به یادگیری حضوری را در توانی اطمینان از اینکه می
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دسامبر به   15در کانتی باید حداکثر تا  19های دارای سختگیری کمتر کمک کنیم. برای انجام این کار، نرخ موارد ابتال به کووید رده

 باقی بماند. تر برگردد و در همان سطوحسطوح پایین

 
چگونگی کمک به ساکرامنتو کانتی برای برگشت به رده قرمز یا حتی رسیدن به رده نارنجی یا زرد را   چند نکته در موردحتماً  

 بررسی کنید!
پیشرفت در انجام این کار به نظارت بر شرایط بهداشتی، ژانویه ادامه دارد. ناحیه در حین  5ریزی ما برای در حال حاضر برنامه 

ها و کارکنان اطالع خواهد آموزان، خانوادهدهد و هرگونه تغییر یا تحول را به دانش های کانتی ادامه میبندی در ایالت و محدودیت رتبه

 داد.
 

 از حمایت مداوم شما از یادگیری و جامعه مدرسه خودتان متشکریم. 
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