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ھمراه با تمام مکاتب دولتی و خصوصی در شھرستان ھایی کھ در حال حاضر در لیست  وانسنمکاتب/مدارس حوزه تعلیمی 
" آغاز خواھند نمود. از راه دورآموزش قرار دارند، سال آموزشی را با شیوه " ۱۹-نظارتی دولت ایالتی برای انتشار کووید

ابزار  رسی کافی بھ، عدم دست۱۹-وس کویددر شھرستان سکرمنتو، اجتماع ما ھمچنان شاھد افزایش روز افزون ابتال بھ ویر
 داشت و درمان محلی رایستم بھباشد. این موضوع سھا، می، و بلند رفتن آمار بستری شدن در بیمارستان۱۹-آزمایش کوید

 دھد.قرار می ع الشعاتحت
 

اگست فرصت آموزش حضوری را بھ خانواده  ۱۳کھ قصد دارد تا با آغاز مکاتب در  اعالن نمود دو ھفتھ پیش، حوزه تعلیمی
در نتیجھ  ماه ھا کار نمودند. با این حال، "آموزش حضوری" مدل ھا فراھم سازد. کارکنان حوزه تعلیمی برای برنامھ ریزی

آموزان، کارکنان و در کل برای تمام اعضای جامعھ، مشخص گردید کھ آموزش حضوری برای دانش ،ارزیابی دوامدار شرایط
جوالی)، مقامات صحی شھرستان رھنمود صادر نمودند کھ با توجھ بھ شرایط  ۱۵روز چھارشنبھ این ھفتھ ( باشد.خطرناک می

ی)، دولت ایالتی فرمان صادر نمود کھ تاسیسات جوال ۱۷باشد. امروز (بھترین گزینھ می "ش از راه دوروزآممدل "فعلی، 
 ، از سر گرفتھ شود."آموزش از راه دور"ھمچنان بستھ باقی مانده و تدریس از طریق مدل  /مدارستمام مکاتب

 
گشت بھ صنف/کالس مند بازگشت بھ صنف/کالس درسی ھستند. بازآموزان، خانوده ھا، آموزگاران و کارکنان عالقھدانش

عاطفی، و برای خانواده ھای -ھای اجتماعیتحمای تقویت، برای آموزش و پرورش، برای گسترش جامعھ پذیریدرسی برای 
 دارای والدین/سرپرست ھای قانونی شاغل، با اھمیت است.

 
گزینھ بازگشت بھ آموزش و پرورش در داخل صنف/کالس درسی، از بین نرفتھ است. شب گذشتھ،  ھا برای برنامھ ریزیتالش
ر د وسیعی از گزینھ ھای آموزشی آموزش و پرورش پیشنھاد رئیس عمومی حوزه تعلیمی را مبنی بر تطبیق محدوده بورد

. در صورت بھبود شرایط بھداشتی محلی، مکاتب/مدارس حوزه تعلیمی زمانی کھ شرایط بھداشتی بھبود یابد، تصویب نمود
دو روز  ھر ھفتھ ،. در مدل ترکیبیفراھم خواھد ساخترا از طریق یک مدل ترکیبی  "آموزش حضوری"گزینھ  وانسن

آموزش "گردد. بعداً، در صورت بھبود بیشتر شرایط، گزینھ آموزش حضوری و سھ روز آموزش از راه دور ارائھ می
 گردد.روز در ھفتھ تطبیق می در داخل صنف بھ صورت پنج "حضوری

 

 شرایط صحی/بھداشتی تغییرمدل ھای آموزشی در صورت  انواع

 دستورالعمل ھای صحی/بھداشتی مقامات ایالتی و محلی

 

 *آموزش از راه دور
 

۱۲-۹آموزان مطالعات مستقالنھ برای دانش  
 

 آموزانمکتب خانگی برای دانش
 ۸ -کودکستانپیشصنف/کالس 

 *آموزش حضوری تغییر شکل یافتھ
 
 

 آموزش از راه دور
 

 ۱۲-۹ صنف/کالس آموزاندانشمطالعات مستقالنھ برای 
 

 ۸ -کودکستانپیشصنف  آموزانمکتب خانگی برای دانش

 *حضوری  کامالً  آموزش
 

 آموزش از راه دور
 

 ۱۲-۹آموزان مطالعات مستقالنھ برای دانش
 

صنف/کالس  آموزانمکتب خانگی برای دانش
 ۸ -کودکستانپیش

 صحی/بھداشتی بھ این گزینھ ھا تغییر شکل دھیددر صورت بھبود شرایط  جااین ۲۱-۲۰۲۰شروع از 

 دھد نام در ھر مرحلھ را نشان می بتبرای ث عادیمدل *
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 ۲۰۲۰گزینھ ھای تدریسی در سمستر خزانی 
 

 ۲۰۲۰خزان  –آموزش از راه دور 
 

اشتراک نمایند.  "آموزش از راه دور"آموزان باید انتظار داشتھ باشند کھ در شیوه اگست، والدین و دانش ۱۳با شروع مکاتب در تاریخ 
ن را در سمستر بھاری آموزان و خانواده ھا آکھ دانش "آموزش از راه دور"در سمستر خزانی نظر بھ مدل  "آموزش از راه دور"مدل 

 باشد:باشد. نکات کلیدی مدل آموزش از راه دور در سمستر خزانی شامل موارد زیر می، تقویت شده میه اندتجربھ نمود
 

 بھ گونھ زنده تب/مدرسھآموز و کارکنان مکدانش تعامل روزمره مورد نیاز بین •
 شودحاضری گرفتھ می /کالسدر ھر صنف •
 بندی استانداردشیوه ھای درجھ •
 آموزشی در ھر روز، طرح گردیده است. ترکیبی از تدریس زنده و مطالعات مستقالنھ کھ برای تکمیل حد اقل دقایق مورد نیاز •
 پذیریجامعھ ساالن برای بھبودھای ھمتمرکز اضافی برای ایجاد اجتماع ھای مکتب/مدسھ و صنف/کالس درسی و نیز گروه  •

 آموزانو رفاه فکری دانش
ی ھایا لینک بھ حیث یک مرکز عمومی برای تمام مطالب آموزشی) Google Classroomصنف درسی گوگل ( استفاده از •

 ھاآموزان بھ آندسترسی آسان والدین و دانش سایر مطالب جھت ارتباطی بھ
 

گذاری بزرگی روی نصاب آموزشی انجام داده است. ، سرمایھ"آموزش از راه دور"ھمچنان برای حمایت از مدل  وانسنحوزه تعلیمی 
توظیف گردیدند تا در مطابقت با استاندارد ھای کلیدی آموزشی برای  حوزه تعلیمی تن از با تجربھ ترین آموزگاران ۸۰در این تابستان، 

ھا برای استفاده توسط تمام آموزگاران حوزه تعلیمی آموزشی، برنامھ درسی تدوین نمایند. این بانک درس ھایھر سطح صنفی و مضمون
ھای مشارکت، ارائھ نظریات و تقویت روابط  فراھم سازی فرصتدھد انرژی شان را برای ھا اجازه میرس بوده و بھ آنقابل دست

 آموزگار، مصرف نمایند.-آموزدانش
 

 ۸ -کودکستان پیش صنف/کالس آموزانگزین: مکتب خانگی برای دانشگزینھ جای
انونی ھای قنماید. این برنامھ برای والدین/سرپرستچندین سال است کھ برنامھ موفق مکتب خانگی را تطبیق می وانسنحوزه تعلیمی 

وظایف آموزشی و سایر  ھ میزان توظیفزد. آموزگار مشاور در زمینسامطالب آموزشی و حمایت آموزگار مشاور را فراھم می
آموز را بھ عھده ل، والدین/سرپرست قانونی رھبری آموزش روزانھ با دانشنماید. در این مدآموز ھمکاری میموضوعات با دانش

 رس است.، قابل دست۸ – کودکستانپیش در صنف/کالس آموزاند. مکتب خانگی تنھا برای دانشنگیرمی
 

 ۱۲ – ۹آموزان صنف/کالس گزین: مطالعات مستقالنھ برای دانشگزینھ جای
نماید کھ بھ اھداف کمک می سیرانوالآموزان در لیسھ عالی یمی برای ده ھا سال بھ دانشبرنامھ مطالعات مستقالنھ حوزه تعل

مند ھستند تا کھ عالقھ ۱۲ – ۹آموزان در صنف/کالس با استفاده از این مدل ثابت شده، برای دانشآموزشی شان نایل آیند. 
آموز را گردد. این آموگار دانشطح ماستر تعیین میبرنامھ ھای آموزشی شان را خود شان رھبری نمایند، یک آموزگار بھ س

دھد. تمام نصاب سطح صنفی ھمکاری نموده و برای وی نظر می مطابق در زمینھ انتخاب مضمون ھای درسی، مطالب درسی
آموزان شان در برنامھ گردند کھ با دانشگردد. والدین/سرپرست ھای قانونی تشویق میدرسی و مطالب آموزشی تھیھ می

 .نکنندآموز را بھ صورت روزانھ نظارت اما برنامھ ھای درسی دانش نمایندمطالعات مستقالنھ ھمکاری 
 ۲۰۲۰رس برای شروع سمستر خزانی ھای قابل دست مدل

 
  ۱۲ – ۹آموزان مطالعات مستقالنھ برای دانش  ۸ -کودکستانآموزان پیشمکتب خانگی برای دانش آموزش از راه دور

 دوازدھمصنف/کالس نھم تا  کودکستان تا ھشتمپیش صنف/کالس پیش کودکستان تا دوازدھم صنف/کالس گرددصنفی کھ ارائھ می رده

مطالب آموزشی حمایت توسط یک بانک  مطالب آموزشی
آموزش از راه "برای مدل گردد. این بانک می

طرح گردیده و در مطابقت با استاندارد  "دور
ھای کلیدی آموزشی بوده و توسط آموزگار 
انفرادی کھ برای صنف/کالس درسی توظیف 

. این آموزگار شود،گردیده است رھبری می
ند کھ از مطالب ذکر شده یا انتخاب کتواند می

 نمایداستفاده سایر مطالب مناسب 

برای  متناسب بھ سطوح صنفی مطالب آموزشی
 ردد.گوالدین/سرپرست ھای قانونی بھ صورت رایگان تھیھ می

از مطالب کتبی  درس ھا ،آموزبا توجھ بھ نیازمندی ھای دانش
زد یابد. دستمآغاز گردیده و بھ مطالب الکترونیکی انتقال می

سازی الزم برای ارائھ آموزش فیزیکی و فرصت ھای غنی
 سازد.فراھم می

بیشتر مضامین درسی بھ صورت مکمل بھ شکل 
 آموزشی مطالبممکن د. نگردآنالین ارائھ می

 اضافی تھیھ گردد.
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رس ھمکاری آموزگار قابل دست
 است.

مانند مدل معمولی مکتب/مدرسھ، برای ھر 
صنف/کالس درسی یک آموزگار توظیف 

 آموزان تدریس نمایدگردد تا برای دانشمی

برای والدین/سرپرست ھای قانونی یک آموزگار مشاور 
گردد کھ در زمینھ انتخاب مطالب آموزشی، توظیف می

آموز و مرور پیشرفت دانش میزان مطالب آموزشیتشخیص 
 .نمایدھمکاری می

آموزان یک آموزگار بھ سطح ماستر برای دانش
آن ھا را در زمینھ تشخیص گردد تا توظیف می

انتخاب مضامین درسی در مطابقت با اھداف 
ھمکاری نموده، در مورد پیشرفت  شانآموزشی 

آموز را دانش گیریسھمآموز نظر داده، و دانش
 ید.نمانظارت 

آموزان با گروھی از شاگردان کھ دارای دانش اجتماع صنف/کالس درسی
 مشارکت ،سان ھستندوظایف آموزشی یک

و آموزشی  پذیریجامعھ نموده و فعالیت ھای
 سازند.را با ھم شریک می

 آموز بھ گونھ مستقالنھ است.یادگیری برای دانش یردگالنھ در منزل انجام میآموزش بھ صورت مسق

کرسی ھای صنف/کالس برای 
در  ۲۱-۲۰۲۰سال آموزشی 

صورتی کھ مکاتب/مدارس بھ 
شیوه عادی بر گردد، حفظ 

 شود.می

 بلی بلی بلی

یک مدل آموزشی بھ  ی ازتبدیل
 مدل آموزشی دیگر مجاز است

آموزش از راه "توانند مدل آموزان میدانش
 برای "مکتب خانگی" ھایرا بھ مدل "دور

طالعات /م۸ –کودکستان یشپ آموازاندانش
، ۱۲-۹ وزان صنفآممستقالنھ برای دانش

 تبدیل نمایند.

آموزان مکتب خانگی برای دانش"توانند مدل آموزان میدانش
را بھ مدل "آموزش از راه دور" تبدیل  "۸ -کودکستانپیش

 موجود باشد. ی خالیکھ جانمایند، مشروط بر این

 تبدیلی را از یکآموزان قبل از این کھ گزینھ دانش
مدل بھ مدل دیگر در جریان وقفھ سمستر مورد 
توجھ قرار بدھند، باید با مشاور شان مشوره 

 نمایند.

 
 گزینچگونگی انتخاب یک مدل جای

گردند. والدین/سرپرست ت عادی در مدل "آموزش از راه دور" ثبت نام میبھ صور برای بازگشایی مکاتب/مدارس آموزانتمام دانش
صنف/کالس  آموزانرا انتخات کنند، یا دانش ”مکتب خانگی“خواھند مدل کھ می ۸ -کودکستانآموزان صنف/کالس پیشھای قانونی دانش

ً بھ لینک  ،ند انتخابد، برای شروع روینرا انتخاب نما خواھند مدل "مطالعات مستقالنھ"کھ می ۱۲ – ۹ لطفا
www.sanjuan.edu/Fall2020Options .مراجعھ نمایند 

 
تصمیم، برای کسب اطالعات بیشتر با ما بھ تماس شوند. برای برنامھ "مکتب  ذگردد کھ قبل از اتخادرخواست می از خانوده ھا

) بھ تماس شده یا بھ آدرس ۹۱٦( ۹۷۱-۷۰۱۷بھ شماره ، "۸ –کودکستان آموزان صنف/کالس پیشخانگی برای دانش
sbutorac@sanjuan.edu آموزان صنف/کالس برای دانش ایمیل بفرستید. برای کسب اطالعات در باره برنامھ "مطالعات مستقالنھ

 ) بھ تماس شوید.۹۱٦( ۷٦٥-۷۱۸۹ایمیل فرستاده یا بھ شماره  elserenoas@sanjuan.eduبھ آدرس  " ۹-۱۲
 

، یا "مطالعات "۸ –کودکستان  پیش صنف/کالس آموزانگیرند تا مدل "مکتب خانگی برای دانشخانواده ھایی کھ تصمیم می
برای سال آموزشی  نمایند، جایگاه شان را در مکاتب موجودرا انتخاب " ۱۲- ۹/کالس آموزان صنفمستقالنھ برای دانش

لطفاً بخاطر داشتھ باشید  دھند.دست نمی ، از۲۰۲۲-۲۰۲۱یا برگشت بھ مکاتب موجود شان را در سال آموزشی  ۲۰۲۰-۲۱
 آموزگردد کھ دانشکھ ثبت نام در یک برنامھ خارج از حوزه تعلیمی بھ شمول مکاتب/مدارس چارتر یا خصوصی باعث می

 گردد.سال آینده تضمین نمی شان در سال جاری یا گاه ثبت نامجای تان از لیست ثبت نام حوزه تعلیمی حذف گردیده و
 

 روز رسانی ساالنھ اطالعات/بھتجدید
 

روز نمایند. شروع از دوشنبھ، گردد کھ اطالعات حالت اضطرار و سایر اطالعات شان را تجدید/بھدرخواست می خانواده ھاھر سال، از 
 روز رسانی اطالعات دسترسی حاصل کنند.بھ روند تجدید/بھ )Parent Portal( پورتال والدینتوانند از طریق جوالی، والدین می ۲۰

نھ شان وارد سیستم شده و گزی پسوردو  پینتوانند با استفاده از ، والدین/سرپرست ھای قانونی میروز رسانی اطالعاتتجدید/بھ برای
 قرار دارد، انتخاب نمایند.) را کھ در قسمت راست باالی صفحھ Information Update"تجدید اطالعات" (

 
روز رسانی اطالعات گردیده است. ھا شامل پروسھ تجدید/بھھایی در باره نیازمندی ھای تکنالوژی و سایر حمایتدر سال جاری، پرسش

د یا رسی دارندستو انترنت بھ کمپیوتر  منزلدر  آموز شانباید بیان نمایند کھ آیا دانشھنگام تکمیل روند تجدید اطالعات  خانواده ھا
آموز شان مورد استفاده قرار گرفتھ و این دستگاه ھای تکنالوژی برای دانش )reserve( ھای والدین در این روند برای ذخیرهخیر. پاسخ

 گردد.آموز تسلیم میبھ دانش /مدارسدستگاه ھا در شروع مکاتب

http://www.sanjuan.edu/fall2020options
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 تکنالوژی و تجھیزات

 
گردد. این نیاز دارند، برای شان تھیھ می برای مؤفقیت در روند "آموزش از راه دور" بھ آن آموزان و والدینتمام تجھیزاتی کھ دانش

آموزان در رده . برای دانشگرددمی نیز کھ شامل کتاب ھای درسی و سایر مطالب آموزشیتجھیزات نھ تنھا شامل ابزار تکنالوژی بل
تکنالوژی متناسب بھ سطح صنف/سن یا سایر ابزار  بوککرومرسی ندارد، کھ در منزل بھ کمپیوتر دست ۱۲ –کودکستان ھای صنفی پیش

 گردد.شان، تھیھ می
 

 ھایاطالعیھمنتظر  تکنالوژی و تجھیزات ضروری را برگزار خواھد نمود.ابزار با شروع مکاتب/مدارس، ھر مکتب ھمایش توزیع 
 آموز تان در این زمینھ باشید.مشخص از طرف مکتب/مدرسھ دانش

 
د در باره فراھم کننده ھای خدمات انترنتی یا چگونگی درخواست ھمکاری در نتوانمی ،رسی بھ انترنتخانواده ھا در صورت عدم دست

 کسب نمایند. اطالعات بیشتر ،بھ انترنت رایگان یا تخفیف یافتھزمینھ دسترسی 
 

 خدمات آموزش ویژه
 

آموز شان خدمات آموزش ویژه دریافت باشد. برای خانواده ھایی کھ دانشآموزان بسیار مھم میگویی بھ نیازمندی ھای تمام دانشپاسخ
العات بیشتر در باره ھا پاسخ ارائھ نموده و اطگردد تا بھ سواالت عمومی آننمایند در روز ھای آینده یک پیام جداگانھ ارسال میمی

 ھا در جریان بگذارد.برنامھ ریزی برای سمستر خزانی با آن
 

 خدمات مراقبت از کودکان
 

ص داده است، حوزه تعلیمی بھ دنبال گسترش جایی کھ دولت ایالتی خدمات مراقبت از کودکان را از جملھ خدمات مورد نیاز اساسی تشخیاز آن
چنان ھمچنان باز نگھدارد. ، ھمبرنامھکودک در ھر  ۱۰گزینھ ھایی است تا برنامھ ھای فعلی آموزش از کودکان را با ظرفیت شدیداً کاھش یافتھ 

ای اضافی را باز کنیم یا تعداد توانیم بھ گونھ مصؤن برنامھ ھزمانی می ما در جریان بررسی این موضوع ھستیم کھ چگونھ و چھ
 کودکان در برنامھ ھای کنونی را افزایش دھیم.

 
گو پاسخ ،برانگیز و سریعاً در حال تغییر در این زمان چالش ]و کارکنانآموزان، خانوده ھا دانش [برای نیازمندی ھای  ما در تالش ھستیم کھ

و  کرده ایم زیادی تالش ھای "آموزش حضوری"برای تدوین گزینھ نمائیم. مامندی و درک تان قدر دانی میباشیم و از شما بخاطر حوصلھ
یوه شروع با ش نمائیم. تطبیقآموزان، کارکنان و اعضای جامعھ مصؤن باشد، را زمانی کھ شرایط برای دانشھستیم کھ این برنامھ ھا مند عالقھ

دانیم کھ با "آموزش از راه دور" بھ حیث مدل عادی چیزی نیست کھ ما برای آن برنامھ ریزی نموده بودیم یا آروزی آن را داشتیم، اما می
 .مبدل خواھد شد یادگیری غیر قابل باوریک تجربھ بھ  ،ھمکاری شما این روش
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