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 ریزی برای آموزش از راه دور: برنامه۱۹-کویدمرتبط به  اطالعات جدید 
 

، ایمتی و عملیاتی های نیاز دهد. در هفته گذشته، ما را تشکیل یم یتدریس و آموزش اساس تمام فعالیت های روزانه صیح/بهداشتی
هفته، والدین و کارکنان زیادی با ما تماس گرفته و در باره اقدامات ما در زمینه آموزش و پرورش این جریان داد. در اولویت ما را تشکیل یم

 ند. آموزان سوال نموددانش
 

ایط قانوتی دستمساوات بوده اصل گوی نمائیم که پاسخ ارائهخدمات مان را طوری  ه ایم تا ما تالش نمود ریس مساویانه که در و با شر
ی دولت فدرال و ایالتی ذکر شده است، در مطابقت قرار داشته باشد. با توجه به این اساسات، هدف ما این است که تمام  قوانی 

ایط دانش که تمام فارغ گردند و این یجار  را تکمیل نموده اند، در ماه جون سال التحصییلفارغآموزان صنف/کالس دوازدهم که شر
 ند. آموزش و پرورش با معنا دخیل ساخته شو  روند  آموزان ما در دانش

 
این احتمال وجود دارد که مکاتب/مدارس پس از ختم تعطیالت بهاری، دوباره آغاز نگردند. بنابرین، ما با جدیت در تالش هستیم تا 

دهیم. این بدان معنا نیست که ما نصاب آموزیسر یا پالن آموزیسر جدید اتخاذ  شیوه آموزش و پروش را به "آموزش از راه دور" تغیی  
تالش هستیم تا نصاب آموزیسر و مطالب آموزیسر فعیل را با استفاده از روش های متفاوت ارائه نمائیم تا بتوانیم در که لنمائیم، بیم

خواندن، مرور و برنامه  روش، از اپریل ۱۳ت که تا روز دوشنبه، ما این اس آرزویآموزان مختلف را برآورده سازیم. های دانشنیازمندی
، به  ی تغیی   "شیوه آموزش از راه دور"های تقویتی ر اتی 

و وظایف آموزیسر  درسآموزان، . در شیوه آموزش از اه دور، دانشبدهیم اسیی
 جدید دریافت خواهند نمود. 

 
 در حال نهاتی سازی 

ً
های نیاز دارند، هستیم. برنامه آموزاتی که به آنتوزی    ع ابزار تکنالوژی به دانش یبرنامهبرای تسهیل این روند، ما فعال

ستان آغاز یممارچ برای دانش ۲۵تارخ توزی    ع ابزار تکنالوژی،  اپریل و  ۲تا آموزان دوره متوسطه . برای دانشگردد آموزان دوره لیسه/دبی 
برای کسب اطالعات بیشیی به لینک زیر  قفه بهاری، ابزار تکنالوژی توزی    ع خواهد گردید. آموزان دوره ابتدائیه قبل از ختم و برای دانش

 مراجعه کنید: 
https://www.sanjuan.edu/cms/lib/CA01902727/Centricity/Domain/8845/SJUSD%20Chromebook%20De
ployment%20Schedule%20-%20Farsi.pdf 

ی کار یم نت دستبه حیث بخشر از این تالش، ما با خانواده ها نی  ها ریس ندارند تشخیص دهیم و آننمائیم تا خانواده هاتی را که به انیی
نمایند مارچ، کارکنان دیپارتمنت خدمات تکنالوژی کار یم ۲۷اکنون تا حل ها اجتمایع رایگان یا تخفیف یافته مرتبط بسازیم. )از همراه با را 

ند نگهمیدارد ( lockedها را با شبکه حوزه تعلییم قفل )که آن  تا محدودیت های ابزار تکنالوژی را  ی بیر  چنان کارکنان دیپارتمنت. هم، از ببی 
 نمایند.(تسلیم شده اند، کار یمرصد افرادی که ابزار تکنالوژی را  برای خدمات تکنالوژی

 
های آموزان صنف/کالس دوازدهم، نگران برنامهآموزان دوره لیسه، بخصوص خانواده های دانشدانیم که خانواده های دانشما یم

 جمع
ً
 پرسیده یمباره دانش به سواالتی را که در  آوری پاسخآینده هستند. ما قبال

ً
برای  شوند، آغاز نموده ایم. آموزان دوره لیسه، مکررا

برای کسب  ابتدائیه به زودی نشر خواهد شد.( و متوسطه  ی)بسته مشابه برای دوره ئید: کسب اطالعات بیشیی به لینک زیر کلیک نما
 اطالعات بیشیی به لینک زیر مراجعه نمائید: 

https://www.sanjuan.edu/cms/lib/CA01902727/Centricity/Domain/8845/Continuing%20Learning%20in
%20High%20Schools%20Through%20Distance%20Learning%20-%20Farsi.pdf 

 در دانش 
ً
ستان که قبال ی یاد برای  APEX platformآموزان دوره لیسه/دبی  ان کریدت های شان فعال بودند، گی  ی دریس و جیر مضامی 

توانیم مجوز هاتی را ریس حاصل خواهند نمود. ما در حال برریس این موضوع هستیم که چگونه یمدوباره به آن دستمارچ  ۲۳تاری    خ 
ش دست  گردد، عالوه کنیم. ارائه یم platformریس به آموزش آنالین که از طرف برای گسیی

 
آخرین رهنمود های وزارت آموزش و از راه دور و رعایت  آموز تا حد ممکن با استفاده از ابزار آموزشهدف ما ارائه خدمات به هر دانش

ین برنامه باشد. یم پروش کالیفرنیا  آموزان حمایت نماید، تیم آموزش ویژه حوزه تعلییم، با تیم ها که بتواند از تمام دانشبرای تدوین بهیی
 کار یم

ً
کا ، با ها برای تنظیم خدمات و مرور آن مه آموزش ویژههای برنا نماید. یط چند هفته آینده، مدیران پروندهآموزش عمویم مشیی

 هر خانواده به گونه انفرادی تماس خواهند گرفت. 
 
د تغیی  از آموزش حضوری به آموزش از راه دور، با استفاده از آموزش مسلیک واقیع و ندر جریان رو  نمائیم که چنان ما تالش یمهم

 ، ی ک متخصصی 
 ۱۳قبل از تغیی  شیوه آموزش در . های الزم را انجام دهیمآموزگاران خود حمایت از استادان و سایر اجتماعات مشیی
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 توجه داشته باشید، از  ،اپریل، تمام کارمندان ما پس از آنالین شدن
ً
یس خواهند داشت. لطفا  التاپریل تعطی ۱۰-۶به این خدمات دسیی

 گردد. نوع وظایف آموزیسر یا خدمات آنالین ارائه نیمباشند. در این مدت هیچبهاری بوده و تمام کارکنان رخصت یم
 

ایط  ، انتظار داریم که ایناست ۱۹-مانند همه مواردی که مربوط کوید ی شر در حال تحول باشد. از شما درخواست  ها لحظه با شعتنی 
در جریان این روند ما را رهنماتی کنید تا بتوانیم در این روش جدید آموزش از راه دور یک دیگر خود را نمائیم که صیر داشته باشید و یم

 آموزان را برآورده سازیم. حمایت نموده و نیازمندی های دانش
 


