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  ۲۰۲۰ھای سال التحصیالن محترم صنففارغ
 

اه جون در م وانسنآموزان ھریک از مکاتب لیسھ در حوزه تعلیمی التحصیلی دانشھفتھ گذشتھ، حوزه تعلیمی اعالم نمود کھ جشن فارغ
ی خواھم در باره چگونگم این تصمیم مورد قبول اکثریت نیست، میدانگردد. در حالی کھ میگزار میبھ شکل غیرحضوری (مجازی) بر

برای من مھم است تا شما بدانید کھ این تصمیم بھ آسانی گرفتھ نشده و یک  گیری و دالیل آن با شما اطالعات بیشتر شریک سازم.تصمیم
 شما اتخاذ گردیده باشد. ھایکوشیساده نبود کھ بدون در نظر گرفتن شما و سختتصمیم 

 
ھای بھداشتی وال نمائیم، اما در کنار محدودیتجشن فراغت س شان برای برگزاری نظرروش مورد  توانستیم کھ از ھر فرد در بارهنمی

 داد.گیری ما را تشکیل میجھانی عادالنھ اساس تصمیمھ فعالً در حال تطبیق ھستند، دو موضوع بزرگ و از نظر و ایمنی ک
 

د. یتجلیل نمائیم. شما در تمام زندگی تان تالش نموده اید تا بھ این مرحلھ برس ۲۰۲۰ھای التحصیالن صنفما حتماً باید از فارغ .۱
 .مورد تائید قرار گیرندھای شما باید آوردھا، مبارزات و دستتالش

ً  التحصیلیجشن فارغ برگزاری د.باید تا حد ممکن فراگیر باشدھیم ھرنوع تجلیل کھ از شما انجام می .۲ وره ھا، دبا ھم مشترکا
 سال گذشتھ با شما تجارب مشترک داشتھ اند، بسیار مھم است. ۱۲ھایی کھ در آن

 
نمائیم تا در مطابقت با دو التحصیلی بھ شکل حضوری مورد قبول ھمھ است و تالش میما ھمھ موافق ھستیم کھ برگزاری جشن فارغ

چنان با مقامات محلی ھای صحی، یک گزینھ مناسب تشخیص نمائیم. کارکنان حوزه تعلیمی ھماساسی ذکر شده در باال و محدودیتاصل 
رود تا محدودیت عدم خروج از را بررسی نمایند و در حالی کھ توقع می ۱۹-ند تا شرایط مرتبط بھ کویدنمایصحی از نزدیک کار می

ھای آینده کاھش یابد، اما ھیچ نوع عالمتی از طرف مقامات صحی در رابطھ بھ اجازه برگزاری تجمعات ھا و ھفتھروزمنزل در 
 در نشده است، چھ رسد بھ قبل از ختم سال آموزشی.گروھی، بھ ھر ندازه ای کھ باشد، در جریان تابستان صا

 
ساالن فکر نمایند کھ شما باید انتظار بکشید تا دنیا برای گی بزردر حال جریان است! ممکن برخ ۲۰۲۰ھای دانیم کھ صنفچنان میھم

دانیم کھ پس از آخرین روز مکتب، برخی از شما با وارد شدن بھ مرحلھ جدید ما می .تان را بدھد التحصیلیفارغ از تجلیلتان اجازه 
روع کار شبھ آموزان بھ کالیج ثبت نام کنند، رس نخواھید بود. با وارد شدن بھ مرحلھ جدید زندگی، ممکن دانشزندگی تان قابل دست

ین روز بل از آخرالتحصیلی ق. با برگزاری جشن فارغکنندآغاز  نمایند، بھ ارتش بپیوندند، یا یک موضوع کامالً متفاوت دیگری را
 صنفی ھای تان را تجلیل نمائیم.توانیم فراغت تعداد زیادی از ھممکتب، می

 
نمائیم التحصیلی تان را بھ شکل غیرحضوری (مجازی) برگزار نموده و تالش میدر حال حاضر جشن فارغ با توجھ بھ دالیل ذکر شده،

ھای آینده، در صورت فراھم شدن شرایط بھداشتی و ایمنی، آن را بھ شکل حضوری تجلیل نمائیم. سایر مکاتب در منطقھ ما تا در ماه 
بھ یاد داشتھ باشید کھ مدیران، آموزگاران و کارکنان حوزه تعلیمی بھ گاه ھا بھ ھمین نتیجھ رسیده اند. ھا و دانشو نیز بسیاری از کالج
التحصیلی تان را بھ شکل حضوری برگزار نمایند. در این ایمیل تا در صورت مساعد شدن شرایط، جشن فارغ دنبال راه ھایی ھستند

ھا را مورد توجھ قرار کھ آنھایی ه و در باره فرایند و سایر گزینھھای متداول بودھا و پاسخسندی را ضمیمھ کرده ام کھ حاوی پرسش
 سازد.اطالعات بیشتر فراھم می داده ایم،

 
صنفی ھای تان اشتراک نمائید. کاله و لباس التحصیلی غیرحضوری با ھمھای فارغنمایم کھ در این جشندرخواست می از شما

تان را بپوشید و از آن عکس بگیرید و آن را با دیگران شریک سازید. افرادی را کھ با شما برای نایل شدن بھ این  یالتحصیلفارغ
از ھمھ مھمتر والدین، برادران/خواھران تان و سایر افراد را، شامل کلیپ ویدیویی تان بسازید. پس از نشر  -موفقیت ھمکاری نموده اند

 )، تنظیم نمائید.watch partyالتحصیلی تان، با دوستان تان یک محفل تماشای آنالین (جشن فارغ
 

ً از این فرصت برای با ھم بودن در زمانی کھ باید موقتاً از نظر فیز ا بابت شمکی از ھم دور باشیم، استفاده نمائید. تشکر از یلطفا
 نمائیم.اید تا بیاموزید، رشد کنید و بھ آنچھ کھ ھستید، برسید. ما ھمھ بھ شما افتخار میھایی کھ انجام داده تالش

 
 با احترام،

 )Kent Kern( کینت کرن
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