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 بھبود است چنان رو بھشرایط ھم

 
 رس بوده و ممکن در آینده تغییر نمایدجدیدترین معلوماتی است کھ در حال حاضر قابل دستاطالعات ذکر شده در زیر، 

 
ھای متعدد آموزشی بھ خانواده ھا، و ارائھ گزینھ اگست ۱۳مکاتب تاریخ  گشایش دوبارهبرای  وانسنکارکنان حوزه تعلیمی 

آن آغاز گردیده و با تغییر  گشایش دوبارهریزی برای از آغاز تعطیلی مکاتب، برنامھ. باشندیبرنامھ ریزی مدر حال 
 زه تعلیمی از بازگشایی خدماتحو باشند. قبالً ھا در حال توسعھ میالعمل ھای بھداشتی و مقررات ایالتی، این برنامھستورد

آغاز دوباره  یبر اساس تقسیم اوقات کاھش یافتھ خبر داده و برا "سمستر تابستانی دیسکوری کلپبرنامھ "مراقبت از کودکان 
در سمستر خزانی آینده، حوزه تعلیمی  ھای ورزشی با رعایت محدودیت ھای بھداشتی، رھنمود صادر نمود.ھا و فعالیتتمرین

 باشد:ھا، میا، بھ انتخاب خود آنھد بھ فراھم سازی یکی از سھ مدل آموزشی ذکر شده در زیر بھ خانواده ھمتع
 

 آموزش حضوری؛ •
 آموزش از راه دور؛ •
تقالنھ یا مطالعات مس تا صنف ھشتم، آموزان دوره کودکستان) برای دانشHomeschoolی مکتب خانگی (گزینھ •

 نھم تا دوازدھم. آموزان صنفبرای دانش
 

گردد. بورد آموزش می نھایی حوزه تعلیمی، ھای آموزشی توسط توصیھ ھای بورد آموزش و پرورشجزئیات ھریک از مدل
پس از تصویب بورد آموزش و نماید. ھای آموزشی توصیھ صادر میمدلجوالی در باره این  ۱۳در ھفتھ و پرورش احتماالً 

 شود.شده بھ زودترین فرصت بھ خانواده ھا اطالع داده می توصیھھای آموزشی مدلپرورش، 
 

 معلوماتیک مرکز واحد برای ارائھ  گردد،کھ امروز توسط حوزه تعلیمی فعال می www.sanjuan.edu/fall2020 سایت
 سازد.ھم میھا و پیشنھادات در باره گشایش دوباره مکاتب در سمستر خزانی، فراجدید، اطالعات، پرسش

 :در این اطالعیھ موضوعات زیر شامل ساختھ شده است
 با ما شریک ساختندھا و کارکنان آموزان، خانوادهدانشچھ کھ آن

 گردندکھ در سمستر خزان ارائھ می کھای اکادمیمدل

 یک مدل اکادمیک انتخاب

 آموزش ویژه

 ھای قبل و پس از مکتبخدمات مراقبت از کودکان و برنامھ

 ھای ورزشیبرنامھ

 تاسیسات مکاتب و تجھیزات محافظتی

 گیری نھاییجدول زمانی برای تصمیم

 و ارائھ نظریات ھاکسب اطالعیھ

 
 با ما شریک ساختند ھا و کارکنانآموزان، خانوادهدانشچھ کھ آن

نی و ھای تلفو، تماستبادلھ افکار کھ در اواخر ماه می برگزار گردیده بود، و نیز توسط ایمیلپروسھ از طریق نظرسنجی و 
مکاتب در سمستر خزانی دارای  گشایس دوبارهھا در باره آموزان بیان کردند کھ آنھا، کارکنان و دانشمباحثات، خانواده

http://www.sanjuan.edu/fall2020
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شده اند،  ما اطالع دادهبھ ریزی ھای برنامھکار در زمینھترین موضوعاتی کھ مھم باشند.ھای فردی میھا و نگرانینیازمندی
 ند:باششامل موارد زیر می

 
 صحت و مصؤنیت

اما در زمان  ،دھدآموزان، کارکنان و اعضای جامعھ ھمیشھ مھمترین اولویت ما را تشکیل میصحت و مصؤنیت دانش
مندانھ برای ی محتاطانھ و اندیشگیرانھتوجھ بیشتری در این زمینھ نیاز است. اقدامات پیش ۱۹-کوید ویروس گیریھمھ

 محافظت از تمام افراد ضرور است.
 

 تدریس باکیفیت
ای بر ریزی. در برنامھبرانگیز بودزگاران چالشبرای بسیاری از آمو "آموزش از راه دور"در سمستر بھاری، مدل تدریسی 

آموزان ھای کافی ھم برای دانشھمراه با حمایت، ھاقت با استندردھای تدریسی با کیفیت باال و در مطابارائھ مدل، خزانیمستر س
 و ھم برای آموزگاران، حیاتی است.

 
 سالمتی روانی و روابط

داران برای ھمھ دشوار است، اما این موضوع برای دوری جستن از دوستان، خانواده و سایر دوست برای درخواست
برای برقراری  آموزانھا برای دانشباشد. موجودیت ساختارھا و فرصتآموزان در حال توسعھ اجتماعی، مضر میدانش

 .سطوح اکادمیک و اجتماعی، مھم است گیری درآموزگاران و سایر کارکنان مکتب و سھم با ،دیگرارتباط با یک
 

 ھای فردیھا و حمایتنیازمندی
ھا، خدمات آموزان داریم. برای برخی از خانوادهھای منحصر بھ فردی در حمایت از دانشھریک از ما شرایط و چالش

 ،ھای ویژهزن دارای نیاآموزامراقبت از کودکان زمانی کھ مکاتب فعالیت ندارند، یک موضوع مھم و حیاتی است. برای دانش
ھای اتخاذ شده برای سمستر خزانی، بھ عوض یک راه حل متناسب گزینھباشد. ، حیاتی میشاننیاز  مورد بھ خدماترسی دست

 را مورد توجھ قرار دھد. زیادی بھ ھمھ، باید نیازھای متفاوت

 گردندھای اکادمیک کھ در سمستر خزان ارائھ میمدل
فرصت انتخاب سھ مدل اکادمیک را  ھامتعھد است کھ برای خانواده وانسنھای انفرادی، حوزه تعلیمی برای رفع نیازمندی

 در سمستر خزانی، فراھم سازد.
 

 آموزش حضوری
ھا یکی از دو کھ آنباشد، مگر اینمدل بازگشت بھ آموزش حضوری می ،آموزان و خانواده ھامدل اصلی برای تمام دانش

ره در با ھمو  ھاترین موضوعات را ھم در باره نحوه فعالیت برنامھگزینھ دیگر را انتخاب نمایند. این مدل برخی از پیچیده
 نماید.محافظت از صحت و مصؤنیت تمام افراد دخیل، ارائھ می

 
 ،اشکالگیرد. یکی از احتمالی آموزش حضوری آمادگی می (فارمت) شکلجود، حوزه تعلیمی برای دو ھای موبھ دلیل پیچیدگی

در ھفتھ را روز  ٥ مدلمند است کھ باشد. حوزه تعلیمی عالقھ، می/کالسروز در ھفتھ در صنف ٥بازگشت بھ شیوه تدریسی 
 تطبیق نماید. نکات ایمنی مناسب با رعایت ،، در صورت مصؤن بودن این کاربھ زودترین فرصت ممکن

 
را  ایمنی اقدامات احتیاطی تواننمی مصؤن نیست یاروز در ھفتھ در صنف/کالس آموزشی  ٥مدل  رگاه تشخیص گردد کھھ

د. باشمیبرای آموزش حضوی چنان در حال آماده سازی یک مدل ترکیبی (ھایبرید) ، حوزه تعلیمی ھمبھ حد مناسب اعمال نمود
متخصص و متعھد، بھ  یک تیم گردد.ترکیبی دو روز تدریس داخل صنف و سھ روز آموزش از راه دور، ارائھ میدر مدل 

 راه حلی ،نمایند کھ برای خانواده ھای نیازمند خدمات مراقبت از کودکان در مدل ترکیبی، تالش میشمول ھمکاران اجتماعی
 پیدا نمایند.

 
جوالی، تشخیص دھد کھ کدام یک از مدل  ۱۳رود کھ بورد آموزش و پروش در یک جلسھ ویژه در جریان ھفتھ انتظار می

 ھا در آغاز سال آموزشی تطبیق گردد. 
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 آموزش از راه دور
ھای فراگرفتھ شده در جریان تالش ھای سمستر بھاری تدوین گردیده است. کننده و درسین مدل بر اساس شیوه ھای امیدوارا

دھد تا بخشی از اجتماع صنف گردد کھ بھ کودکان شان اجازه میارائھ می آموزشیدر این مدل برای خانواده ھا یک گزینھ 
یان م ارتباطایند. ایجاد آموزشی غیرحضوری بوده و توسط یک آموزگار کامالً متخصص بھ گونھ مستقیم آموزش دریافت نم

دیگر تعامل نموده و دھد کھ با یکآموزان فرصت مییک عنصر کلیدی مدل آموزش از راه دور بوده و بھ دانشھا  صنفیھم
 ھای مختلف باھم کار نمایند.روی پروژه

 
در ، ھای آموزشی مستقالنھیتبا فعالھمراه با زمان واقعی تدریس آنالین از طرف آموزگار، ھا پنج روز در ھفتھ تمام آموزش

 گردد.می تھیھآموزان تمام تجھیزات تکنالوژی مورد نیاز شان و مواد آموزشی . برای دانششودانجام می خانھ
 

 ، بخصوصاھاستاندارد ھای متمرکز بردرس در حال تدوین آموزگار حوزه تعلیمی ۸۰، بیشتر از ھاسدر تداومبرای کمک بھ 
 . باشندمی، آموزش از راه دوری حمایت از مدل برا

 
  نھم تا یازدھم آموزان صنفدانش برای و مطالعات مستقالنھ تا صنف ھشتم مکتب خانگی کودکستان

 و مطالعاتھشتم،  صنفتا  کودکستان خانگیمکتب  و از قبل تاسیس شدهوان یک مدل آموزشی موفق حوزه تعلیمی سن
 نماید.ھا قبل تطبیق میدوازدھم را از سالنھم تا  آموزان صنفتقالنھ برای دانشمس

 
شارکت  مآموز بین یک آموزگار متخصص، والدین/سرپرست قانونی و دانش تا صنف ھشتم، برنامھ مکتب خانگی کودکستان

و  دهد ھای ارسال شرھنموکودکان شان را در زمینھ استفاده از نصاب آموزشی تھیھ شده، بتوانند نماید تا خانواده ھا میایجاد 
نمایند تا ھمکاری و آموزش دھند. والدین/سرپرست ھای قانونی بھ صورت منظم با آموزگار مالقات می، حمایت آموزگار

آموز، رھنمایی آموز را ارزیابی نموده و در زمینھ فراھم سازی چھار تا شش ساعت آموزش روزانھ برای دانشپیشرفت دانش
 دریافت نمایند.

 
. این دننمایدوازدھم، ھریک از مکاتب لیسھ/دبیرستان یک برنامھ مطالعات مستقالنھ ارائھ میتا  نھم آموزان صنفبرای دانش

آموزان برای دانش ال سیرانوبا مدل آموزشی موجود در حوزه تعلیمی کھ برای ده ھا سال در لیسھ عالی برنامھ در مطابقت 
آموزان یک آموزگار بھ سویھ ماستر تعیین نماید، تھیھ شده است. در تحت این مدل آموزشی، برای دانشخدمات ارائھ می

ھا د، آنمانندر لیسھ عالی/دبیرستان خود شامل باقی می انآموزچون دانش نماید.تدریس می تاً بھ شکل آنالینشود کھ عمدمی
 ھای ورزشی و فوق نصاب آموزشی در داخل محوطھ مکتب اشتراک نمایند.الیتتوانند در فعمی

 انتخاب یک مدل اکادمیک
گردند. آموزان در مدل آموزشی حضوری تصویب شده توسط بورد آموزش و پرورش، ثبت نام میبھ صورت عادی تمام دانش

ھای آموزش از راه آموزان شان را در مدلند تا دانشھستمند ھایی کھ عالقھماه جوالی تا اواسط آن، خانواده شروع از اوایل
بھ حیث  نالدیپورتال وتوانند این کار را بھ شکل آنالین از طریق دور یا مکتب خانگی/مطالعات مستقالنھ ثبت نام نمایند، می
با خانواده ھا از حوزه تعلیمی پس از دریافت اطالعات ضروری،  بخشی از پروسھ تجدید تماس حالت اضطرار، انجام دھند.

 ھاآنآموز) تماس گرفتھ و برای طریق تلفون و ایمیل (در صورت موجودیت شماره تماس و ایمیل آدرس شان در دوسیھ دانش
 .نمایدتجدید تماس حالت اضطرار شان، معلومات ارائھ می در باره چگونگی

 
آموزان مکتب خانگی برای دانش"، آموزش از راه دور مدل در ۲۰۲۰گیرند تا در سمستر خزان میتصمیم انواده ھایی کھ خ

ان را ش، جایگاه ثبت نام نمایند "دوازدھمتا  نھم آموزان صنفتقالنھ برای دانشمطالعات مس"یا  "،کودکستان تا صنف ھشتم
بھ شکل حضوری در آن  ۲۱-۲۰۲۰جریان سال آموزشی گیرند ھر زمانی در ھایی کھ تصمیم میدر مکاتب موجود یا برنامھ

مند بازگشت بھ برنامھ یا مکتب محل سکونت شان باشند دوباره ثبت آموزانی کھ عالقھدانش دھند.نمایند، از دست نمی بازگشت
 کھ مکتب موردنظر کارکنان الزم برای انجام درخواست شان را داشتھ باشد.شوند، مشروط بر ایننام می
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 ش ویژهآموز
آموزان آموزش ویژه، ھای دانشه حل ھای الزم برای رفع نیازمندیکارکنان حوزه تعلیمی در تالش ھستند تا مالحظات و را

 در صورتی کھ انجام این عمل مصؤن باشد، شناسایی کنند. را آموزان دارای نیازمندی ھای متوسط تا شدید،بخصوص دانش
ھا، آن رسی بھاطالعات اضافی و جزئیات در صورت دستباشد. آموزان بھ مکاتب میبازگشت دانشمند عالقھ تعلیمیحوزه 

 بھ اشتراک گذاشتھ خواھد شد. 

 ھای قبل و پس از مکتب/مدرسھمراقبت از کودکان و برنامھ
یک گروه کاری  تعلیمیباشد. حوزه ھا بھ خدمات مراقبت از کودکان میھا، نیازمندی آنھای اساسی خانوادهیکی از نگرانی

 ،تمام روز ھای، بھ شمول گزینھھای جدیدیا ایجاد گزینھ ھای قبل و بعد از مکتب/مدرسھی برنامھھارا برای گسترش گزینھ
کار در این بخش در حال جریان  است. نموده تاسیسدر صورتی کھ آموزش حضوری از طریق مدل ترکیبی صورت گیرد، 

 ھا، بھ خانواده ھا ارسال خواھد گردید.رسی بھ آن، در صورت دستمعلومات جدیداست و 
 
نھ یبا ظرفیت شدیداً کاھش یافتھ در مطابقت با مقررات ایالتی در زم "،حوزه تعلیمی برای تابستان دیسکوری کلپبرنامھ "

برنامھ در جریان  این رود کھ. انتظار میگشایش یافتھ استمراقبت از کودکان،  خدماتھای کاھش تعداد کودکان در برنامھ
 افزایش یابد. ،وزان و کارکنانآمسمستر خزانی ارائھ گردیده و ظرفیت آن بھ حد اکثر مجاز و مصؤن برای دانش

 
در باره  اطالعاتیدر خزان سال جاری گشایش یابد. در حال حاضر ھیچ  بریجسرود کھ برنامھ پس از مکتب انتظار می

 آن را با شما در جریان بگذاریم. تارس نیست در دست آن، از نظر کمیت یا چگونگی فعالیتبرنامھ  این تغییرات در

 ھای ورزشیفعالیت
دیپارتمنت خدمات صحی شھرستان در سھ مرحلھ توسط  ھا و تمرینات ورزشیتعلیمی برای از سرگیری فعالیتپالن حوزه 

کار آموزان ورزشنفری دانش ۱۰-٥گردد، گروه ھای جون آغاز می ۲۹سکرمنتو، تصویب شده است. در مرحلھ اول کھ تاریخ 
ایی قبل از تمرین برای شناس اتدر معاین کھمشروط بر این گیری اجتماعی، تمرین نمایند؛اصلھمجاز ھستند کھ ضمن رعایت ف

 دیگر شریک نسازند، و سایر اقدمات احتیاطی را رعایت نمایند.شرکت کنند، تجھیزات شان را با یک ۱۹-عوارض کوید
 

ھای برنامھ) در ماه جون یا پس از آن رھنمودی را در باره CIFای کالیفرنیا (المدرسھرود کھ فدراسیون ورزشی بینتوقع می
خزانی صادر نماید. حوزه تعلیمی پس از صدور این رھنمود، برای والدین اطالعات جدید در زمینھ ارائھ  سمستر یورزش

 خواھد نمود. 

 تاسیسات مکاتب و تجھیزات محافظتی
برای حصول اطمینان از بازگشایی مصؤن  ھایک نسخھ اصالح شده آمادگیجون، تیم تسھیالت حوزه تعلیمی  ۲۳تاریخ 

آموزان، خانواده ھا و کارکنان پس از بازگشت بھ مکتب تاسیسات مکاتب را بھ بورد آموزش و پرورش ارائھ نمود. دانش
) در اطراف plexiglass barriersھای مکتب از جملھ موانع شفاف پلکسی گالس (رخی تغییرات در تاسیسات و فعالیتب

 مشاھده خواھندرا م ئعالھا و پوستربرخی ر تمام مکاتب و محالت عام، رش مکتب، دستگاه ھای مایع ضد عفونی دھای پذیمیز
ایمنی، ھا و سایر اقدامات گیری اجتماعی، شستن دستنمود. این پوستر ھا و عالئم حاوی اطالعاتی در باره اھمیت فاصلھ

 باشد.می
 

نماید کھ بسیار مھم برای آماده سازی تاسیسات مکاتب بھ روش ھایی صرف می چنان زمان قابل توجھی راتیم تسھیالت ھم
حالت سربستھ، برای کیفیت ھوای م HVACاز جملھ ضد عفونی کردن واحد ھای  ،باشندھستند اما بھ دشواری قابل دید می

 ھای آب مکتب، و پاک کاری ھریک از تاسیسات مکتب بھ شکل عمیق.سیستم پاک کاری
 

بار مصرف ماسک یک ۱۰٫۰۰۰ای برای استفاده کارکنان، ای/پارچھماسک تکھ ۳۰٫۰۰۰تا امروز، حوزه تعلیمی بھ تعداد 
برای استفاده توسط کارکنان در صورت نیاز، تھیھ نموده است.  N95ماسک  ۸٫۰۰۰آموزان یا مھمانان، و برای استفاده دانش
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دھد در صورتی کھ نیاز باشد تا دھان ھیھ گردیده است کھ بھ کارمندان اجازه می) تface shieldsعالوه بر این، محافظ چھره (
بھ حیث یک وسیلھ جایگزینی برای پوشش چھره از آن استفاده نمایند.  ،زبان قابل دید باشد مضمون تدریسشان در زمان 

انواع این دستمال ھای مرطوب باعث  اد تھیھ شده است، زیرا برخی ازیاحتیاط ز دستمال ھای مرطوب ضد عفونی کننده نیز با
 گردند.حساسیت یا حمالت نفس تنگی می

 جدول زمانی برای تصامیم نھایی
موزش و پرورش را در رابطھ ھای نھایی بورد آنمایند کھ ممکن توصیھبینی مییشکارمندان حوزه تعلیمی در حال حاضر پ

ھای آموزشی بیرون از مکتب، و مالحظات در حمایتھای گزینھ تمالی مراقبت از کودکان، و، خدمات احآموزشیھای بھ مدل
پس از اتخاذ  گردد، دریافت نمایند.جوالی برگزار می ۱۳کھ ھفتھ  اختصاصیآموزان ویژه را در جریان یک جلسھ باره دانش

 اطالع داده خواھد شد. ش، موضوع فوراً بھ خانواده ھارتصمیم توسط بورد آموزش و پرو

 و ارائھ نظریات کسب اطالعات
ای برای اطالعات مرتبط بھ بازگشایی را بھ حیث منبع یک مرحلھ www.sanjuan.edu/fall2020حوزه تعلیمی سایت 

مان ھریک از تاریخ و ز ھمچنان مکاتب در سمستر خزانی، تھیھ نموده است. در این سایت، شما آخرین اطالعات موجود،
ھا و نظریات تان ھنگام ھا و نظریات تان را ارسال نمائید. پرسشتوانید پرسشجلسات تنظیم شده را مشاھده نموده و نیز می

 ھا، مورد توجھ قرار خواھد گرفت.گذاری برای برنامھپالن
 

گردند کھ از سایت ھا و کارکنان تشویق میان از برقراری ارتباطات، خانوادهبرای حصول اطمین
www.sanjuan.edu/mynotifications چگونگی تنظیم اطالعات تماس  رددر مو یید. در این سایت رھنمودھابازدید نماین

 باشد.یرس مقابل دستدر سیستم اطالع رسانی حوزه تعلیمی،  ھاخانواده

http://www.sanjuan.edu/fall2020
http://www.sanjuan.edu/mynotifications
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