
 با عرض سالم خدمت همگی. من میرنا ُجپ هستم. 

مکتب متوسطه ریو آمریکانو "ای ال دی" درس می دهم. ای ال دی، مخفف لغت "توسعه زبان انگلیسی" است. همان    من در

ن و دیگر استاذهای م، میبه دلیل آن که برای ما ایمن نیست که از مدرسه درس بده  من در خانه هستم.  طور که شما می بینید،

  ازگشت به مدرسه" زمانی است تا به شما توضیح دهیم که کالس درس"ب فرزند شما در حال حاضر از خانه درس می دهیم.

ی در  یما چگونه کار می کند، قوانین صنف چه هستند، انتظارات از دانش آموزان چه هستند، دانش آموزان ما چه کارها

ابی می کنیم. برای  دهیم که ما چگونه کارها را ارزیصنف ما انجام می دهند. هم چنین، این فرصتی برای ما است تا توضیح  

آنکه توضیح دهم که دانش آموزان در صنف ای ال دی چه کاری انجام می دهند، نیاز دارم تا به شما تعدادی وبسایت آنالین 

 را نشان دهم.  

 http://sanjuan.eduآدرس آن را به یاد داشته باشید:  شروع کنم.    خودم با وبسایت حوزه ناحیه سن وان    اجازه دهید تا

من   وبسایت  است،  وان  سن  آموزشی  ناحیه  مکتب    https://www.sanjuan.edu/mjopeوبسایت  وبسایت  است. 

 https://www.sanjuan.edu/rioamericano    .توانند در دسترس  است لینک هایی دارم که می  وبسایت، من  در 

من لینک های تقسیم اوقات هفتگی و سایت گوگل کالس    دانش آموزان بتوانند سر وقت در صنف حاضر شوند.  تا قرار گیرند  

من هر پریودی را که درس می دهم لیست کرده ام. چهارشنبه ها کمی    روم را هم اینجا قرار دادم.  هم چنین در سایت،

در گوگل کالس روم را چک کنند و قسمت    classworkمتفاوت است. به دانش آموزان گفته شده است تا همیشه قسمت  

"w allvieمان تحویل کدام کار های خانگی رسیده است یا تحویل داده نشده اند. ز تا ببینند  د" را چک کنن 

وانین آن را توضیح دهم. یکی از  قمن در آن جا، متن های ترجمه شده را در دسترس قرار دادم تا انتظارات کالس روم و  

انتظار دارم که با یکدیگر و  دانش آموزان است. من از  من خیلی به آن تاکید می کنم "مسئولیت پذیری شخصی" مسائلی که 

آماده   ه واشند و در همه صنف ها حضور کامل داشتدر میان خود با احترام باشند. من از آنها انتظار دارم تا مسئولیت پذیر ب

داده آنها  به  کاری  هر  است  شده  باشند.  ها  آن  کار خانگی  به عنوان     ;به عنوان  اضافه  آنها چیزی  به              "کار خانگی"من 

 دهم.  ی نم

د، یا من ایرادات را به آنها نشان دهم و آنها آن را تغییر ندهند، من آن را به عنوان کار نا کامل در نظر  اگر کار نا کامل باش

ین مسئولیت آنها است تا مطمئن  ار است.  نمره آن صف  ;می گیرم و آن را قبول نخواهم کرد. من به آن نمره ای نخواهم داد

 شوند که کارشان کامل است قبل از آن که آن را به استاذ خود بدهند.  

نسبت به آنکه اگر کار خود را نا کامل انجام دهند،    اگر آنها دارند صنفی را ناکام می شوند، باید دوباره صنف را بگذرانند.

نباید کسی باشد که ترجمانی کند یا  بسیار بیشترکارانجام دهند.  باید  ،  می دادندبار اول کار را به طور صحیح و کامل انجام  

جواب ها را برای آنها بنویسد. چگونه می خواهند آنها یاد بگیرند، اگر کسی باشد که کار های آنها را انجام دهد یا کار  

 دیگران را کاپی کند؟  

 ن درست نکرده اند، آنها باید بگویند که اطالعات از کجا آمده است. که خودشا  داستفاده کنن  مطلبی  / اگر می خواهند از چیزی

هر روز، آنها باید بخوانند و بنویسند. حتی اگر آنها همه کار های صنف من را انجام داده باشند، نیاز دارند به خواندن ونوشتن  

 آنها می توانند تسلط خود را در انگلیسی تقویت کنند.   که است  یادامه دهند زیرا این تنها راه

 ی ما مرتبط است.  ر صنف حضو بااین قسمت تکنولوژی فقط 

من دوست دارم تا به شما نشان بدهم که چگونه نمره دهی را انجام می دهم. من از روبریک استفاده می کنم. هر دانش آموز 

، نمره نمره(  4از مجموع    2،3،4)نمره های  2-4،  رنگ سیاه. نمره های  باید تالش کند تا بهترین خودشان را انجام بدهد

از نمره های  ری تعداد بسیا  به دست آوردن  باآنها ممکن است  و صفر، نمره های بد هستند. 1نمره های  ;های خوب هستند

 ختم شوند.  ی خودصنف هادر  به ناکام شدن کم

در زوم میتینگ ها بیایند. آنها نیاز دارند که آماده باشند تا قبل از شروع  این خیلی مهم است برای دانش آموزان تا سر وقت 

دقیقه دیر وارد کالس شوند، آنها قسمت زیادی از آموزش را از    45،  15،  10،  5صنف وارد زوم میتینگ شوند. وقتی  

 د. دست داده اند. همان طور که می دانید، این آسان نیست تا انگلیسی را به تنهایی یاد بگیری

http://sanjuan.edu/
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  تمام سعی خود برای مکتب است و دیگر کار نخواهد کرد. شما نیاز دارید تا به ایمیل من متکی باشید و من این شماره تلفن 

 را انجام خواهم داد تا در طول دو روز به شما پاسخ دهم. 

نمره ای استفاده کنم.   4من می خواهم از سیستم نمره دهی سیستم نمره دهی من با سیستم نمره دهی سنتی فرق دارد. چون، 

در قسمت آموزشی به کسی نخواهم داد، فقط نمره     D( است. من نمره  GPAاین سیستم منطبق بر سیستم معدل گیری )

نمره های انضیاط وجود نخواهند داشت.  بنابراین،  . با وجود سیستم یادگیری از راه دور،  باشد  Dمی تواند نمره    انضباط

، نمره ناکام شدن صنف است و دانش آموزان هیچ  ”F“آخرین نمره    ;داده خواهند شد  Fو    A,B,Cبه صورت  نمره ها فقط  

 کردیتی را دریافت نخواهند کرد. 

اجازه بدهید بیشتر از وبسایت به شما نشان  چگونه آن ها کار خانگی خود را دریافت می کنند؟ از راه گوگل کالس روم.  

که من دارم مثل پرتال دانش آموزی ) کار های خانگی، نمره ها، حضور و غیاب(. لینک منابع    یو لینک های دیگر   بدهم

دیگر به حوزه ناحیه سن وان و وبسایت های مکتب، و همچنین کتاب درسی آنالین لینک )متصل( هستند. آنجا ویدیو های 

 د.نآموزشی وجود دارد تا در کار های مرتبط با تکنولوژی کمک کن

که در حال آموزش زبان انگلیسی هستند در مکتب ریو و حوزه ناحیه سن    یدانش آموزان  درباره کمیته مشاورتیاطالعات  

موضوع مورد  لینک  در ریو ) از راه زوم(  هستند و    ELACوجود دارد. میتینگ های     (  DELACو   (ELAC وان  

صفحه وبسایت ناحیه آموزشی سن    ;ه زوم هستنداهم از ر   DELACدر سایت من آمده است.  میتیگ های    ،بحث در میتینگ

وان ، ترجمه اطالعات میتینگ ها را دارد. آنها برای میتیگ های خود مترجم فراهم می کنند. آخرین مورد در وبسایت من،  

که   ستا  در مکتب  همایش دانش آموزان خارجی مکتب ریو آمریکانو()  همایش جهانیعکس ها و ویدیوهای فوق العاده از  

  GEARبر تجمعات اجتماعی، همایش   19-در گذشته برگزار شد. متاسفانه، ما امسال به دلیل محدودیت های بیماری کوید

 را در مکتب ریو نخواهیم داشت. 

است که دانش آموزان به کار های خود دسترسی پیدا می کنند. در    روشی ، این همان  برگردیم گوگل کالس روم    به محیط

  ، زوم که شما با آن آشنا هستیدمکیو ، همان طور که من به شما نشان داد   ،  )https://portal.sanjuan.eduپرتال خود )

درایو جایی هست    و کارهایگوگل  آموزان  دانش  روم  که  گوگل کالس  کنند.  می  ذخیره  آن  در  را  که   خود  هایی            کالس 

من به شما نشان می دهم  ،  English 3 Transition  صنفنشان می دهد. با استفاده از    را دانش آموز شما در مکتب دارند

چیزی که من به دانش   اطالعیه های صنف را نشان می دهد.دیده می شود. قسمتی که استریم نام دارد،    این صفحه  که چگونه

آن ها هم چنین باید نمره های خود  .را چک کنند View all“دارند که قسمت "کالس ورک" و "  نیاز آموزان می گفتم، آنها 

 را چک کنند. 

توانند دس تیدر می آنها می  پیدا کنند. سطح نگ های ضبط شده زوم،  را  العمل های آموزشی کالس روز گذشته   های  تور 

A,B,C  روی  مقدماتی  و تا  دارند  نیاز  آموزان  دانش  کنیم.  می  استفاده  ما  که  است  درسی  کمک  های  کتاب   ،View” 

Assignment  “ .روبریک   کلیک کنند تا بتوانند همه آموزش ها و کاری را که نیاز است انجام دهند را بطور کامل ببینند

آیا شما به کار  این براساس مسئولیت پذیری شخصی است.    ;تا صفر   4از    ;به شما می گوید که به آن چگونه نمره می دهند

من آن را به شما   !ید؟ اگرچه آنها می گویند: " من کار را انجام دادم ط عجله کردید تا آن را تمام کنخود افتخار می کنید یا فق

 نیست.  “ ”A÷، نمره پاس کردن کالس است اما 2تالش زیادی انجام نداده اید... نمره   ، خب، اگر واقعا " !تحویل دادم

به تماس   آموزشی دو زبانه است. اواو کمک .( است فرد توانمندیآقای علی یک )به گوگل کالس روم برگردیم، آقای علی 

کمک می کند ، او به دانش آموزان درس می دهد، او گوگل کالس روم خود را دارد تا به دانش آموزان در کالس    های تلفنی

کنند تا    سعیآنها نیاز دارند تا اول    ;به کالس روم آقای علی بروند  بعد از زمان النچ  آنها نیاز دارند تا  های خود کمک کند.

 کمک بگیرند. وانجام بدهند قبل از آن که به کالس روم بروند   شخصا  کار خود را

من چه قدر اطالعات به آنها می دهم تا کمک کنم که کار خود را شروع کنند.    حال، من می خواهم به شما نشان دهم که 

د قدم های انجام کار را ببینند و متوجه بشوند دارای ویدیو های خرد هستند تا به آنها کمک کنن  ،بیشتر این کار های خانگی

، یک دیکشنری شخصی دارد    ELD 2و    ELD1که چه کار هایی نیاز هست که انجام بدهند. هر دانش آموز ، در صنف  

 برای آنها ذخیره کند.  جداولی با ردیف ها و ستون های متعدد که می تواند لغت ها را ترجمه کند و در

https://portal.sanjuan.edu/


کتاب کمک درسی کار می کنیم، دانش آموزان کاپی خود را از کار کالسی دریافت می کنند. این یک ارائه    رویوقتی که ما  

)  (presentation   .وفتی که روی حالت "  استpresent به حالت کالن برای آن ها نشان داده          " کلیک کنید، صفحه 

اسالید بعدی، درس اصلی ما است.    ط شده را نشان دهد. ضب   دستورالعملن یک عالمت بلندگو وجود دارد تا  یمی شود. همچن

زمانی که فقط یک عکس یا یک آیکون است، این یک لینک به یک فعالیت است )توضیح فعالیت های مختلف(. وقتی که  

مثال،   استفاده کنند ) برای  درسی  این به آن معنا است که آنها نیاز دارند از وسیله مورد نیاز روی عکس نوشته وجود دارد، 

تا برای    وجود دارند   در داخل کار خانگی با مواد درسی مورد نیاز اضافه ی. لینک های دیگر کتابچه، یا دیکشنری شخصی(

مطالعه کنند.    Quizletنت دارند تا لغت های انگلیسی را در  اکار گروهی در انجام کار خانگی کمک کنند. آن ها یک اک

کاپی های خودشان را بسازند )فعالیت های بیشتر نشان داده شده(. در آخر، آنها این صفحه  بعضی اوقات آنها نیاز دارند تا  

را دارند تا جواب های خودشان را بنویسند.هر زمان که از آنها خواسته شد تا "یک کاپی بسازید"، آنها نیاز دارند تا آن را  

 با من به اشتراک بگذراند. 

م میتینگ ها هستند. همان طور که شما اینجا می بینید، آنها دستورالعمل های قدم به دستورالعمل هایی وجود دارند که در زو

انجام دهند، آنها باید کار    کهکار کنند. هر آنچه که من از آنها می خواهم    روی این  آنها نیاز دارند تا خودشانقدم هستند اما  

ها نشان دادم تا چه کاری را در کالس انجام دهند، آنها  بعد از آنکه من به آن    کنند.  سعیخود را باز کنند و اول خودشان  

به شما بگویند: " من نمی دانم چه کار باید بکنم." چون  نیاز دارند که بروند و روی آن کار کنند. لطفا به آن ها اجازه ندهید 

 ی دیگر  منابعهمان طور که شما می بینید، آنها تعداد زیادی فیلم و  منابع را در کالس دارند.نشان داده ام و آن ها  به آنها من

فیلم پخش می شود در حالیکه    20:16تا    19:31در دقیقه  دارند تا به آن ها نشان بدهند که چگونه باید کار را انجام بدهند. )  

 درس های صنف و دستورالعمل ها را نشان می دهد.( 

همه ما باشد. این نوع جدیدی از سال است چون که ما هرگز    براییک سال بسیار سازنده  بنابراین، من مشتاق هستم تا امسال  

به این شکل درس نداده ایم. بنابراین، ما قدردان حمایت شما هستیم ، همانطور که با فرزندان شما با هم کار می کنیم تا به  

عالی با   2021-2020ارم و سال تحصیلی  ز گ  اس پتسلط انگلیسی آنها کمک کنیم. برای تماشای ویدیو، بسیار از شما س 

            ارم. خدا نگهدار.  ز فرزند خود داشته باشید. خیلی از شما سپاس گ 

     

      

 


