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کت کیبا  سن هوانحوزه تعلییم  کمک   یمجاز غیر حضوری/  های قرارداد بسته است که به توسعه مراسم ( Herff Jones) جونز  فیر هبنام  شر
 خواهد بود:  ر یشامل موارد ز  داد یرو  نیکند. ا  یم

انر  •  و کارکنان انیضبط شده توسط دانشجو  شیاز پ یها سخیر

 کوتاه را دارند  کتب    امیعکس و پ شیامکان نما لنی، که در آن فارغ التحصشخیص یدهایروند اسل  •

 شوند اعلم یم لنیفارغ التحص آنها، تمام اسایم شخیص یدهایاسل  شیبا نما •

 شده اند بیمدرسه ترکمکتب/  یلیفارغ التحصو زمان  خی     تار  در  نیپخش آنل  یمراسم و برا نیا هیته یمواد برا هیکل •
 

 
ل در مورد  19فرمان کوید تا  میکنچرا صیر نیم ؟غیر حضوری/مجازی یلی: چرا فارغ التحصوالس ز برداشته شود و در آن زمان اقامت در میز
 انجام شود؟ مراسم سنت   کی

، کارمندان و خانواده انیرا که از دانشجو  قیعل  نیدهد تا دو مورد از بزرگی   امکان را یم نیبه ما ا یلیفارغ التحص غیر حضوری یدادهای: رو پاسخ
 انجام یم را به روشر  ار ک  نیو دوم ا میکن  یم قدردانر  2020کلس   در  آنها  تیموفق ز اما  نکهیاز ا نانیاطم ی. اول، برامی، برآورده کن میا دهیها شن
 .سازیمشامل  شانآموزان ما را با همساالن از دانش یار یبس  نامکاتا حد  که  میده
 
سال وجود داشته  انیقبل از پا یحضور  گرویه  رویداد هایدهد وجود ندارد که اجازه  بهداشب   یها تیبر کاهش محدود مببر  ینشانه ا چیه

 .کنند  یم متیعز  ما به کالج ها ، مشاغل و خدمات نظایم انیاز دانشجو  یار یکه بس   میدان زمان ما یم آنباشد، در 
 

 مراسیم من یم فرزند مدرسه مکتب/  ا ی: آوالس
ً
 برگزار کند؟  تواند بعدا

ا ییر در صورت تغبهداشت را دنبال خواهد کرد و  یها و رهنمودها تیهمچنان نظارت بر محدود حوزه تعلییم: پاسخ ، طیشر
 در سال تقو  یحضور  یدادها یرو  ر یمدارس سامکاتب/ 

ً
 . قدردانر کند  2020کلس سال   تا از  ند یر گ  در نظر یم یمیرا بعدا

 
 د؟ یبرگزار کن یمراسم حضور  کی، اجتمایع یبا استفاده از مسافت ها د یتوان یم ا ی: آوالس

ل  : متأسفانه براساس دستورالعمل فعیلپاسخ ر زمان امکان   نیدر ا یحضور جمع شدن ساکرامنتو ، هرستان از جانب ش اقامت در میر
ر ، که فقط چند هفته قبل از اول شده است د یماه مه تمد  22تا  فرمان نیا. ستین ر یپذ شده ما است.  یز یبرنامه ر  یلیفارغ التحص یر

داده  گرویه  جمع شدنبر مجاز بودن  مببر  نشانه ای چی، به ما ه  ابد ی  ییر تغ ندهیآ یها تهدر هف نفرماکه   میکه ما انتظار دار   در حال 
ام بگذار   لنیبه فارغ التحص به نویع میبتوان نکهیا ینشده است. برا  میرا انتخاب کرد یمجاز غیر حضوری یا  نهیگز   کی،  میخود احی 

 دهد.  رخشود،  د یماه مه تمد 22 خی    فراتر از تار  فرمانکه   نظر داشت اینتواند بدون در  که یم
 
 ؟دهد انجام یم یمجاز غیر حضوری/  را بگونه یلیاست که فارغ التحص  حوزه تعلییمتنها  سن هوان ا ی: آوالس

ک حوزه تعلییمو  ناتوماس،  فالک گرو ،  ب  یساکرامنتو ساز جمله  محیل حوزه های تعلییم، اکیر  یر خن: پاسخ  ستانیر دب لیسه/  مشی 
 لیرازو 

 
و  استیت ساکرامنتو کنند.   یم جاد یا غیر حضوری، مراسم دسته جمیع جمع شدن- 19کوید   یها تی محدود لیبه دل ، همگ

ر ن گر ید یکالج ها  کنند.   استفاده یم 2020سال  یها یلیفارغ التحص یبرانویع مراسم غیر حضوری  کیاز  یر
 
 یشود ، برا اقامت در خانه انجام یم ت  که تحت راهنما  ات  ییر از تغ کیهر  ا ی ییر تغ نیا فرایند : در صورت سخت بودن والس

 وجود دارد؟ دانش آموز چه منابیع
مدارس به نفع مکاتب/  یلیمانند تعط ان  ییر که تغ  فقط چند هفته قبل باشد. در حال  میکه فکر کرد  ستین ن  ما جا  یای: دنپاسخ

ل برا  ن  راهنما یاز راه دور و اجرا ییر ادگی ر انجام شده است ، ما هرکدام آنها را به روش خود  مبر یو ا حفاظت از سلمب   یدر میر
ارائه  انی به دانشجو  نیمراجعه به صورت آنل  ا یمدرسه مکتب/ با تماس با مشاور   بانر ی خدمات پشت ر یو سا ره. مشاو میپردازش کرده ا

 شود.  یم
 

https://www.herffjones.com/products/high-school-virtual-graduation/students-and-parents/
https://www.saccounty.net/news/latest-news/Pages/SacCounty-Health-Officer-Extends-COVID-19-Order.aspx
http://www.sanjuan.edu/gethelp
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 د؟یکرده ا  افتیدر  را  نیآموزان و والددانش  نظرات  ییر گ  میشما قبل از تصم ا ی: آوالس
از  گرویهو   با رئیس عمویم حوزه تعلییم یاندانشجو   مشورن   تهیملقات با کم ز طریقا رئیس عمویم حوزه تعلییم کرنآقای : پاسخ
از  یار یبساطلعات را آغاز کرد.  ی، جمع آور بودند  حوزه تعلییم یها ستانیر دباز  کیهر  ندهیکه نما  ستان یر دبلیسه/ آموزان دانش

که   روند کمک کرده اند. در حال  نیا ن  ما به راهنما رانیاز جمله مد یگروه کار   کی و ه نمودجمع  را   نیوالد نظراتمدارس مکاتب/ 
 یتقر 

ً
 خواستند به نویع و یم ستین ر یزمان امکان پذ نیدادند که در ا صی دادند، آنها تشخ یم حیرا ترج ی مراسم حضور  کیهمه  با
 آنها  یاز همساالنشان برا  یار یبس مولمسئله را روشن كردند كه ش نیآموزان ما ا. دانشند یر جشن بگ  فارغ التحصییل شان را  بتوانند 

 مهم است. 
 
 صحنه یم یرو را که آموزان دانش میتوانب تا ،  شود نیم برگزار  (drive-in theater) ویدر تئاتر درا یلی: چرا فارغ التحص والس

 . بزنیمبوق / و هارن مینیبب روند 
ما را برآورده  یحضور همه خانواده ها یتا بتواند تقاضا ستیبزرگ ن بر است و به اندازه کافر  نهیهز  و ی درا شینما حنه: اجاره صپاسخ

ر کند. همچن ح ترجی آنها  –کنند عبور نیم صحنهاز  مسندارد. افراد  از یضبط شده ن شیمراسم از پ کیباز هم به  نهیگز   نی، ایر
/موتر  در با خانواده خود  ند داد تا خواه  ر مسئله  نه یگز   نی، انی. علوه بر اکنند صفحه بزرگ مشاهده   یرا رو  لمیف نیو ا نشسته ماشیر

 ندارند. را  مراسم در ایناستفاده   یبرا هینقل لهیهمه خانواده ها وس را ی، ز کند یممطرح را تساوی حقوق 
 
کت نکنند ، چه یموالس کت نخواهد کرد. اگر دانش آموزان شر  شود؟ : دانش آموز من شر

کت نمودهنظر  د یدوباره تجد نهیزم نیدر اآموز شما که دانش  میدوار یام مانهی: ما صمپاسخ ر و همچن کند.   شر  برنامه های ر یسادر  یر
کت  به همراه همساالن خود  گر ید  ییلفارغ التحص  . آنها فرصب  ل هستند شام غیر حضوریدر مراسم   لنی کند. همه فارغ التحصشر

عکس شناسه   ا یمدرسه از کتاب ساالنه مکتب/ ، کار را نکنند   نیخواهند داشت. اگر ا کوتاه کتب    امیو پ شانعکس  ناپلود نمود یبرا
 کند.   استفاده یم ن  دانشجو

 
 ست؟ین شخیص یر غ نینام خود را ثبت کنند. ا مستلزم اند  آموزاندانش ند یفرا نیادر : والس

 اعلم یم Herff Jones کمپبر   یضبط حرفه ا کارمند   کی ا یمدرسه مکتب/ کارمند   کیتوسط  لنی فارغ التحص : تمام اسایمپاسخ
 یخواند تلفظ ها که نام آنها را یم  یضبط کنند تا فرد ستمیس یشود که نام خود را بر رو  خواسته یم لنیشود. از فارغ التحص

ر همچن زانآمو داشته باشد. دانش  یحیصح  . سند یبنو  ن  توانند اسم خود را به صورت آوا یم یر
 
 م؟ یشده مشاهده کن یز یرا بعد از پخش برنامه ر  یمجاز مراسم  میتوان ما یم ا ی: آوالس

س است.  یبرا YouTubeشده در  یز یپس از پخش برنامه ر  ستانیر دبلیسه/ : بله، مراسم هر پاسخ  مشاهده در دسی 
 
یمآنها داشتیم  از یچرا ما هنوز ن ؟کاله و لباس چ    رد در مو : والس  ؟را بگیر

ر  در آن کهرا   عکیسخود  شخیص د یاسل  یشوند برا  یم قیآموزان تشو دانش : پاسخ کنند. علوه   آپلود ، یده اند و کله خود را پوش چی 
/ ، کله و غیر حضوری یلیمراسم فارغ التحص جریان آموزان در که دانش  میدوار ی ، ما امنیبر ا ر  که یم  ن  لباس خود را بپوشند، جاچی 

 یدر رسانه ها # SJGrad2020توان با استفاده از  ها را یم لمی. عکس ها و فند یر جشن بگ  نتوانند در کنار خانواده و دوستانشا
اک گذاشت.  اجتمایع ر ، ممکن است از کله و گردد   یز یدر اواخر سال برنامه ر دیگر  یحضور  یبرنامه ها کهیدرصورت به اشی   چی 

 استفاده شود. 
 
 کنند؟   یم اپلود  شخیص یدهایاسال  یعکس خود را برا النیچگونه فارغ التحص : والس

و توسعه   ستمیکامل درباره نحوه ورود به س  یخود با دستورالعمل ها لیمیبه حساب ا یلیمیا ندهیدر هفته آ دانشجویان: پاسخ
 کنند.   یم افتیدر  شان یدهایاسل 
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 ند؟یر را با هم جشن بگغیر حضوری  یلیجشن فارغ التحص  کیتوانند  : خانواده چگونه یموالس

س است و  YouTubeپخش در  یبرا  یمراسم مجاز  هی: کلپاسخ توان  مدرسه یممکتب/ شده  یز یو ساعت برنامه ر  خی    تار  از در دسی 
شبه   یم قی، خانواده ها تشو د یکنماندن در خانه را حفظ   یمناسب برا  یکه پروتکل ها  . در حال باشد  خانواده و دوستان قابل دسی 

با  د یتا بتوان د یجاد کنایرا  بوک سیدر ف جشن یتماشا نکهیا ا ی، دارند جمع شوند و تماشا کنند  ضور شوند اگر در همان خانواده ح
 . د یتماشا کن  گرانید
 

ر همچن  یرا دق تها یفعال ر ی سا ا ی گرویه  یدادهایتواند رو   مدرسه یممکتب/ هر  یر
ً
 یز یبرنامه ر  یمراسم مجاز  هیهنگام انتشار اول ا یقبل  قا

 کند. 

https://www.facebook.com/help/1681245065258554?helpref=about_content

