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 صفحھ نخست
 

 ۱۹-یدکو ای کسب اطالعات در باره ویروسبر وانسنحوزه تعلیمی  صفحھ ویژهبھ 
 خوش آمدید

 .آموزان تعطیل استاپریل برای تمام دانش ۱۲شنبھ، تا روز یک وانسندر حال حاضر، تمام مکاتب/مدارس حوزه تعلیمی 

 بھ این صفحھ مراجعھ کنید. ھا و کارکنان،ادهآموزان، خانوھای جدید در رابطھ بھ دانشبرای کسب معلومات و اطالعیھ

 لطفاً بھ صحت و سالمت تان توجھ داشتھ باشید!

 

 خواھید با ما شریک سازید؟دارید کھ می یپیشنھاد

لطفاً این نظر یا پیشنھادی دارید، دھیم، انجام می ۱۹-یدکو رابطھ بھدر کھ گسترش و بھبود اقدمات ما چگونگی اگر در مورد 
 فرم ارائھ پیشنھادات را تکمیل نمائید
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 چیست؟ ۱۹-کوید
 

 منابع

 
ایت سویبیا  سکرمنتوشھرستان سایت دیپارتمنت صحت عامھ ویب، لطفاً بھ ۱۹-برای کسب جدید ترین اطالعات در باره کوید

 ) مراجعھ کنید. CDC( ھامرکز کنترول و جلوگیری از بیماری

یده ی را کھ مکرراً پرسجامع سواالت یھای شما، یک بستھھا، برای ارائھ پاسخ بھ پرسشمرکز کنترول و جلوگیری از بیماری
 بھ سایت زیر مراجعھ نمائید: ،بھ این بستھ سواالت متداول رسیدستد، تھیھ نموده است. برای نشومی

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html 
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 منابع تقویتی آنالین
 منابع تقویتی آنالین رایگان برای خانواده ھا 

 

ھ ب اده ھا، در زیر اطالعات رائھ شده است. این برنامھ ھارسی بھ برنامھ ھای تقویتی آنالین بھ خانودستدر باره چگونگی 
راری ارتباط با مکمل کھ شامل چگونگی برق ییک بستھمنظور استفاده در زمان تعطیلی مکاتب/مدارس تھیھ شده اند. 

 رس است.باشد، قابل دستآموزان میدانشھای آموزشی برای آموزگاران و فرصت
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 رسی بھ انترنتدست

 
 نمایند.، خدمات شان را بھ نرخ کاھش یافتھ ارائھ میخدمات انترنیتی فراھم کننده کمپنی در جریان این بحران، چندین

کسب اطالعات بیشتر بھ باشد. برای جا بھ معنای تائید مستقیم ھیچ یک از تولیدات خاص نمیاطالعات ارائھ شده در این 
 اطالعات ذکر شده در زیر توجھ نمائید:

AT&T 

 : AT&Tروز آینده، شرکت مخابراتی  ٦۰در جریان 

o مناطق مسکونی دارای شبکھ وسیع ( سیم، تلفون منزل یاخدمات بیbroadband residential(ن دارای ، یا مشترکی
شیوع از ھا در پرداخت بل/قبض شان کھ در نتیجھ اختالالت ناشی تجارت ھای کوچک را بھ دلیل ناتوانایی آن
 نماید.ویروس کرونا بھ وجود آمده است، قطع نمی

o مناطق مسکونی دارای شبکھ وسیع (سیم، تلفون منزل یا کھ مشتریان بی در صورتیbroadband residential( یا ،
بھ دلیل مشکالت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا نتوانند بل/قبض ھای  ،ھای کوچکدارای تجارت مشترکین
 نماید.میرا معاف  )late payment fees( ھای دیرھنگامپرداخت ھزینھزمان معیین پرداخت نمایند،  درشان را 

o فای عمومی (پات وایھاتسpublic Wi-Fi hotspots آمریکایی کھ بھ آن نیاز داشتھ باشد، باز ) خود را برای ھر
 گذارد.می

 مراجعھ نمائید. html-https://about.att.com/pages/COVID.19برای کسب اطالعات بیشتر بھ لینک 

Comcast 

o نمایند گی میھستند و در ساحھ تحت فعالیت آن زند درآمداین شرکت برای مشتریان جدید کھ از خانواده ھای کم
" ثبت نام complimentary Internet Essentials service روز بھ برنامھ " ٦۰سازد تا برای فرصت فراھم می

رس دالر در ھر ماه قابل دست ۹٫۹۵این خدمات در شرایط عادی برای تمام خانواده ھای کم درآمد بھ قیمت نمایند. 
 است.

o 15/2سرعت انترنت را از  این شرکتچنان، ھم Mbps  25/3بھ Mbps  ،برای تمام مشتریان جدید و مشتریان قبلی
 دھد. کھ سرعت انترنت این شرکت از این پس خواھد بود، افزایش می

 مراجعھ نمائید. netessentials.com/https://www.inter.برای کسب اطالعات بیشتر بھ لینک 

 

 

  

https://about.att.com/pages/COVID-19.html
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 اطالعات در باره وعده ھای غذایی
  

سازد تا روزانھ بتوانند دو وعده غذایی (غذای چاشت و صبحانھ برای برای خانواده ھا فرصت فراھم می وانسنحوزه تعلیمی 
تر از آن سن دارند، دریافت نمایند. شیوه توزیع این وعده ھای غذایی سال یا پائین ۱۸روز آینده) را برای کودکان شان کھ  

، بدون در محل تنظیم شده حاضر شده غذای شان را دریافت نمایندتوانند توسط موتر/ماشین ھا میطوری است کھ خانواده
کھ بھ گونھ پیاده در محل مشخص شده حاضر شده و غذای شان را تسلیم گردند )؛ یا اینdrive-thru( کھ از آن پیاده شونداین

)mobile walk upقبل از ظھر تا  دقیقھ ۱۱:۳۰مکتب/مدرسھ از ساعت  ۲۷مارچ در  ۱۷شنبھ، ). این خدمات روز سھ
اپریل  ۳گردد. در حال حاضر، خدمات توزیع غذا تا روز جمعھ دقیقھ بعد از ظھر، از روز دوشنبھ تا جمعھ ارائھ می ۱۲:۳۰

 گردد:در مکاتب/مدارس زیر ارئھ می

 مشاھده کنید. Google Mapsیک مکتب/مدرسھ را انتخاب کنید تا آن را در 

Carmichael 
• Cameron Ranch Elementary, 4333 Hackberry Lane, Carmichael, CA 95608 
• Carmichael Elementary, 6141 Sutter Ave., Carmichael, CA 95608 
• Charles Peck Elementary, 6230 Rutland Dr., Carmichael, CA 95608 
• Coyle Avenue Elementary, 6330 Coyle Ave., Carmichael, CA 95608 
• John Barrett Middle, 4243 Barrett Road, Carmichael, CA 95608 
• Starr King K-8, 4848 Cottage Way, Carmichael, CA 95608 

  
Citrus Heights 

• Arlington Heights Elementary, 6401 Trenton Way, Citrus Heights, CA 95621 
• Carriage Drive Elementary, 7519 Carriage Dr., Citrus Heights, CA 95621 
• Grand Oaks Elementary, 7901 Rosswood Drive, Citrus Heights, CA 95621 
• Kingswood K-8, 5700 Primrose Dr., Citrus Heights, CA 95610 
• Lichen K-8, 8319 Lichen Dr., Citrus Heights, CA 95621 
• Mariposa Avenue Elementary, 7940 Mariposa Ave., Citrus Heights, CA 95610 
• San Juan High, 7551 Greenback Lane, Citrus Heights, CA 95610 
• Woodside K-8, 8248 Villa Oak Dr., Citrus Heights, CA 95610 

  
Fair Oaks 

• Northridge Elementary, 5150 Cocoa Palm Way, Fair Oaks, CA 95628 
• Will Rogers Middle, 4924 Dewey Dr., Fair Oaks, CA 95628 

  
Orangevale 

• Ottomon Way Elementary, 9460 Ottomon Way, Orangevale, CA 95662 
  
Sacramento 

• Cottage Elementary, 2221 Morse Ave., Sacramento, CA 95825 
• Del Paso Manor Elementary, 2700 Maryal Dr., Sacramento, CA 95821 
• Dyer-Kelly Elementary, 3101 Bell Street, Sacramento, CA 95821 
• El Camino Fundamental High,4300 El Camino Ave., Sacramento, CA 95821 
• Greer Elementary, 1300 Bell St., Sacramento, CA 95825 
• Mira Loma High, 4000 Edison Ave., Sacramento, CA 95821 
• Pasadena Avenue Elementary, 4330 Pasadena Ave., Sacramento, CA 95821 
• Thomas Edison Language Institute K-8, 2950 Hurley Way, Sacramento, CA 95864 
• Whitney Avenue Elementary, 4248 Whitney Ave., Sacramento, CA 95821 
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/مدرسھ ھستند، تر از آن، بدون در نظرداشت این کھ شامل کدام مکتبسال یا پائین ۱۸این وعده ھای غذایی برای تمام افراد 
گردد. نیازی بھ تکمیل اوراق نیست. کودکان باید موجود باشند تا برای تان غذا تھیھ گردد. غذا بر بھ گونھ رایگان توزیع می

 گردد.اساس تعداد کودکان حاضر برای تان توزیع می

 

شان را در مکاتب/مدارس صرف کنند. توانند غذای آموزان نمیاین برنامھ تنھا برای تسلیم شدن وعده ھای غذایی است، دانش
ھا جدی شان در امر کاھش خطرات چنان با تالشنمائیم تا در جریان توزیع وعده ھای غذایی ھمما خانواده ھا را تشویق می

) social distancingاز طریق عدم تجمع در مکاتب/مدارس، و رعایت "اصول فاصلھ در اجتماعات" ( ۱۹-ویروس کوید
 ادامھ بدھند.
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 )Health on Wheels( صحی/بھداشتی ھای سیارکلینیک
 

 مراکز صحی خواھیم بھ اعضای جامعھ اطالع بدھیم کھ)، می۱۹-ھای فزاینده در باره ویروس کرونا (کویدبا توجھ بھ نگرانی
سیار  کلینک ھای. کاری دارد، در خدمت شما استقرارداد ھم وانسنکھ با حوزه تعلیمی ) Elica Health Centersالیکا (

 ٥:۰۰ صبح تا ۱۱:۰۰ساعت از  شنبھاز روز دوشنبھ تا پنج (Health on Wheels mobile clinic) مراکز بھداشتی الیکا
  قرار دارد. وانسن آموزان و خانواده ھای حوزه تعلیمیدر خدمت دانشبعد از ظھر 

 بیان شده است: مراکز صحی الیکا، ھای سیارکلینیکدر زیر تقسیم اوقات روز ھای فعالیت و موقعیت 

 

Monday/Lunes 

School lunch will be served Monday - Friday from 11:30AM - 
12:30PM. 

Howe Avenue Elementary 

2404 Howe Ave, 

Sacramento, CA 95825 
Tuesday/Martes 

School lunch will be served Monday - Friday from 11:30AM - 
12:30PM. 

Thomas Edison Language 
Institute 

2950 Hurley Way, 

Sacramento, CA 95864 
Wednesday/Miercoles 

School lunch will be served Monday - Friday from 11:30AM - 
12:30PM. 

Greer Elementary Parking Lot 

2301 Hurley Way, 

Sacramento, CA 95825 
Thursday/Jueves 

School lunch will be served Monday - Friday from 11:30AM - 
12:30PM. 

Dyer-Kelly Elementary 

3101 Bell St, 

Sacramento, CA 95821 
 

 شرایط: 

 پزشکی دریافت کنید:لطفاً اسناد زیر را با خود داشتھ باشید تا بتوانید خدمات صحی/دندان

 نسخھ اصلی یا کاپی کارت واکسین •
 SSNکارت بیمھ کودک یا  •
 دنبا خود داشتھ باش معتبر والدین باید ھمراه با کودک حاضر بوده و کارت شناسایی •
 سرپرست ھا باید با کودکان حاضر بوده و کارت شناسایی معتبر و تصدیق نامھ سرپرستی را با خود داشتھ باشند •
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ھای لطفاً با وی تماس گرفتھ و برای دریافت واکسینبرای تان اختصاص داده شده است،  /پزشکداکتراگر از قبل یک 
 قرار مالقات تعیین کنید. ،ضروری

) در حال حاضر بیماران جدید را قبول نموده و یک نماینده Elica Health Centersمراکز صحی/بھداشتی الیکا (یادداشت: 
ارائھ کننده خدمات  ،خواھند در ھنگام دریافت خدماترا کھ می ییقابل دسترس خواھد بود تا خانواده ھادر ھر مرکز خدمات 

 ھمکاری نماید ،بھداشتی شان را تغییر دھند

 نماید:) بیمھ ھای صحی/بھداشتی زیر را قبول میElicaالیکا (

 Medicareو  Medi-Calتمام پالن ھای بیمھ صحی/بھداشتی بشمول  •

  HealthNetو  Denti-Cal ،Liberty Dentalنمائیم عبارتند از: پزشکی را کھ ما قبول میھای دندانبیمھ •

 پزشکی دریافت نمائید.توانید خدمات دنداندارید، می Straight Medi-Calاگر  •

ان، خدمات وجھ بھ شرایط مالی شتوانند بھ گونھ رایگان یا بھ قیمت تخفیف یافتھ، با تآموزان بدون بیمھ صحی/بھداشتی میدانش
 پزشکی دریافت نمایند.

 )۹۱٦( ٤٥٤-۲۳٤٥  ق شماره) از طریElica Health Centers( الیکا یشتر، لطفاً با مراکز صحیبرای کسب اطالعات ب
 بھ تماس شوید.، HOWinfo@elicahealth.orgیا از طریق ایمیل 

: )HOWھای سیار مرکز صحی/بھداشتی الیکا (کلینیک ھای برنامھ ریزی شدهتقسیم اوقات فعالیت
medicine-www.elicahealth.org/mobile  

 کند.ارائھ کننده خدمات بھ زبان انگلیسی صحبت می*

 رس است.ترجمھ قابل دست خدمات صوتی و*

 توانید چاپ کنید.اطالعات ذکر شده در باال را می
  

mailto:HOWinfo@elicahealth.org
https://www.elicahealth.org/mobile-medicine/
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 اطالعات جدید دریافت کنید
 سیستم اطالع رسانی یک از ،و سایر موضوعات ۱۹-یدکوھای جدید در باره ویروس حوزه تعلیمی برای ارسال اطالعیھ

)notification system ،(د.نمایاستفاده می 
 

توانید دستورالعمل ھای مرحلھ بھ می روز است.کنید کھ اطالعات تان بھبا پیروی از دستور العمل ھای زیر، اطمینان حاصل 
تا نحوه بروز رسانی از طریق اپ  )scroll downبھ پائین بروید ( توانیدمیکھ اینمرحلھ را با مشاھده فیلم دنبال کنید یا 

 مشاھده کنید.زه تعلیمی یا از طریق کمپیوتر را، حو) mobile app(تلفونی 
 

فاده است جمعی"سیستم اطالع رسانی "از یک  ،حوزه تعلیمی برای اشتراک گزاری اطالعیھ ھای مھم بھ والدین و سرپرست ھا
در زیر چند موضوع مھم  گیرد.نماید. این سیستم برای ارتباطات استنادارد و ارتباطات اضطراری مورد استفاده قرار میمی

 تر استفاده کنید:توانید از این سیستم بھ صورت خوبھا میذکر شده است کھ با در نظر گرفتن آن

o  روز است. اطالعات تماس والدین و کھ اطالعات تماس تان در مکتب/مدرسھ کودک تان بھ نمائیداطمینان حاصل
 د.شوروز میبھ جمعی"سیستم اطالع رسانی "درسھ بھ سرپرست ھای قانونی، ھر شب از سیستم اطالعات مکتب/م

آموز" قدیمی باشد، این اطالعات در "سیستم اطالع رسانی جمعی" نیز اگر اطالعات تماس تان در "سیستم دانش
 باشد.قدیمی می

o اپیا بھ  مپیام ارسال کنی بھ خانواده ھا پیام کتبی، یا توانیم بھ شکل تماس صوتی، ایمیل،از طریق این سیستم می 
معموالً از طریق تماس صوتی یا ایمیل  ،عمومی اطالع رسانیھای پیام اطالعیھ بفرستیم. ،تلفونی حوزه تعلیمی

 گردند.شود. پیام ھای ضطراری با استفاده از تمام شیوه ھا ارسال میفرستاده می
o  توانید انتخاب کنید کھ کدام پیام را از طریق کدام روش دریافت نمائید. در تلفونی حوزه تعلیمی می اپبا استفاده از

 زیر اطالعات بیشتر در این زمینھ ذکر شده است.
o توانید با فشار دادن یک شماره در اخیر تماس تلفونی یا با کلیک نمودن روی لینک در ایمیل، از دریافت اطالعیھ می

ھا انصراف نمائید. اگر از دریفات پیام ھا انصراف بدھید، پیام ھای اضطراری را دریافت نخواھید کرد. اگر مطمین 
روابط عمومی ) بھ اداره ۹۱٦( ۹۷۹-۸۲۸۱فا از طریق شماره نیستید کھ چگونھ پیامی را دریافت خواھید کرد، لط

 و ارتباطات حوزه تعلیمی بھ تماس شوید.

 

 ]دریافت اطالعیھ ھابرای  [خواه یم شیوه ھای دلچگونگی تنظ
 "سیستم اطالع رسانی جمعی"دریافت اطالعیھ ھا از طرف  ھا و پیام توانند برای مشاھدهھای قانونی می والدین/سرپرست

 خواه شان را انتخاب کنند.حوزه تعلیمی، شیوه ھای دل

 حوزه تعلیمی: )mobile app( تلفونی اپاستفاده از 

 .تلفون یا ھر وسیلھ دیگر الکترونیکی تان دانلود و انستال کنید app storeاپ تلفونی را از  .۱
 

تلفون تان واقع است، انتخاب  صفحھ ) را کھ در سمت راست باالیsettings iconتنظیمات (اپ را باز نموده و کلید  .۲
 کنید.

 
را انتخاب  "Follow Schools"نماید، مینوی آموز تان در آن شرکت میای کھ دانش ھبرای گزینش مکتب/مدرس .۳

 کنید.
و دوباره بھ صحفھ  ) را برای ھر مکتب/مدرسھ انتخاب نمودهmessage optionsپیام ( ھایگزینھ .۱

 ) برگردیدsettings screenتنظیمات (
 

https://www.sanjuan.edu/app
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 را نتخاب کنید. "Edit Delivery Preferences"، گزینھ Alertsدر زیر مینوی  .٤
 

) روش ارسال iconsبرای ھریک از اطالعیھ ھا (حاضری، بیالنس، نظرسنجی و سایر اطالعیھ ھا)، گزینھ ھا ( .٥
 .ی و ایمیل) را انتخاب کنیداطالعیھ ھا (اپ، پیام کتبی، تماس تلفون

 باکس واقع در مقابل شماره تماس یا ایمیل آدرس را انتخاب کنید تا بتوانید اطالعیھ ھا را دریافت نمائید.چک .۱
 این مراحل را تکرار کنید ھا،و شیوه ارسال آن ھابرای ھر نوع اطالعیھ .۲
 کنید.کلیک  "SAVE"گزینھ  ، باالیپس از ختم .۳

 

 تاپ:دسک استفاده از کمپیوتر

                     با استفاده از پین و پسورد تان داخل پورتال شده و باالی مراجعھ کنید. portal.sanjuan.eduبھ سایت  .٦
" Notification System tile نمائید" کلیک. 
 

 انتخاب کنید. را "Account"گزینھ  سمت راست باالی صفحھ قرار دارد،" کھ در black bar مینوی " از  .۷
 

باشد، شما بخشی را مشاھده خواھید کرد کھ بھ ) میAccount Info، کھ اطالعات حساب کاربری (tabدر اولین  .۸
اس تان این بخش شما اطالعات تم در شود.یاد می )Delivery Preferences( خواه دریافت اطالعیھ ھاشیوه دل نام

 ، لطفاً بھنیاز بھ تغییر دارد ین اطالعاتیک از اد، مشاھده خواھید نمود. اگر ھررا کھ قبالً برای ما فراھم ساختھ ای
شما  روز نمایند.آموز را بھھا بتوانند سیستم اطالعات دانشاداره مکتب/مدرسھ کودک تان بھ تماس شوید تا آن

 سیستم وجود دارد، اصالح نمائید.توانید شماره ھایی را کھ قبالً در نمی
 

) در addتوانید روش ھای اضافی برقراری ارتباطات را عالوه کنید. باالی گزینھ عالوه کردن (ھمچنان شما می .۹
خواھید عالوه نمائید، انتخاب کنید. برای عالوه کلیک نموده و نوع تماس را کھ می صفحھ کنج سمت راست پائین
 این مراحل را تعقیب نمائید. اضافی،نمودن اطالعات تماس 

 
 خواه دریافتتوانید شیوه ھای دلپس از آن کھ تمام شیوه ھای برقراری ارتباطات مورد نظر تان را عالوه نمودید، می .۱۰

) Delivery Preferences tab( "خواه دریافت اطالعیھ ھاتب شیوه ھای دل"اطالعیھ ھا را با کلیک نمودن روی 
نمائیم، توانید انواع مختلف تماس ھای تلفونی را کھ ما بھ خانواده ھا ارسال می) شما میtab( در این تب تغییر دھید.

) طبقھ بندی شده است، در حالی Otherنمائید بھ بحیث سائر (بیشترین تماس ھایی را کھ دریافت می مشاھده کنید. 
در جملھ گتگوری تماس  مکتب، و غیره)ھای اضطراری در مکتب/مدرسھ (بستھ بودن کھ  تماس ھای مرتبط بھ پیام

ھا برای ارسال پیام ھا در سمت راست انواع این پیام ھا، چھار روشی را کھ از آند. نگیرھای اضطراری قرار می
بدان معنا است کھ اطالعات تماس  ) سبز است،iconتوانید. اگر عالمت (کنیم، مشاھده نموده میتفاده میبھ شما اس

 توانیم از آن استفاده کنیم.آموز تان موجود است و ما میششما در دوسیھ دان
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