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 ریزی سال آینده آموزشی همکاری نمائید"آموزش از راه دور" را با ما شریک ساخته و در برنامه مدلتجارب تان از 
 

مند هستیم تا ، ما همه عالقهرا متحمل شده اندجایی که در جریان چندین ماه گذشته مکاتب/مدارس و اجتماع تغییرات اساسی زیادی از آن

 بدانیم که: برنامه های آینده چگونه خواهند بود؟

 

برای ارائه پاسخ به سوال باال، ما به همکاری شما نیاز داریم. کارکنان حوزه تعلیمی و مکاتب، برای تشخیص این که سال آموزشی 

نوع تصمیمی تا حال اتخاذ نشده است، اما یق و تفکر ابتکاری هستند. هیچباید چگونه باشد، به صورت جدی مشغول تحق 2020-2021

 دانیم این است که:را که می چهآننمائیم، همانطوری که برای پیشرفت به جلو کار می

 

آموزان و خانواده ها های متعدد دانشمتفاوت را ارائه نمائیم تا بتوانیم نیازمندی هایهای آموزشی در مدلما نیاز داریم تا گزینه •

های فیزیکی باشند، اما برخی دیگر ممکن مند بازگشت به صنف/کالسها عالقهرا برآورده سازیم. در حالی که ممکن برخی

 بخواهند یا نیاز داشته باشند که در "مدل آموزش از راه دور: باقی بمانند.

گذاری اجتماعی را هم در داخل صنف/کالس و چگونگی فعالیت ما نیاز به تغییر دارد، زیرا ما مکلف هستیم که قواعد فاصله •

 هم در خارج از صنف رعایت نمائیم.

چنان انعطاف پذیر باقی بمانیم و با تغییر شرایط سازگاری داشته باشیم، زیرا رهنمودهای بهداشتی و سایر ضرور است که هم •

 باشند.رایط در حال تغییر میش

 

انواده تان از "مدل نمائیم که تجارب خگیری و تشخیص جزئیات سال آموزشی بعدی، از شما درخواست میبرای کمک به روند تصمیم

های را با ما شریک سازید. برای اشتراک، والدین و سرپرست 2021-2020های تان در سال آموزشی دور" و نیازمندی آموزش از راه

گردد که در چنان از شما درخواست میمی تکمیل نمایند. در اخیر نظرسنجی، هم 27تا تاریخ  این نظرسنجی مختصر راتوانند قانونی می

اع، اشتراک نمائید. هدف از این پروسه تبادله افکار دریافت پیشنهادات شما برای حل مشکالت و یک پروسه تبادله افکار به سطح اجتم

 باشد. نیز کسب نظریات ابتکاری تان برای سال آینده آموزشی می

 

 برای تکمیل نظرسنجی والدین به لینک زیر کلیک نمائید:

CLICK HERE TO TAKE THE PARENT/GUARDIAN SURVEY 
 رس است()این نظرسنجی به زبان عربی، انگلیسی، فارسی، روسی، اسپانیایی و یوکراینی قابل دست

 
 

https://survey.k12insight.com/r/Nfxo5d

