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ی از  100% وع سال تحصییل یادگی   2020-2021راه دور برای شر
LCPS  ی ٪ از راه دور برای همه دانش آموزان آغاز یم کند. 100با استثنائات بسیار محدود ، سال تحصییل را با یادگی 

ی  کت در کالسهای ارائه شده 8٪ از راه دور از 100دانش آموزان با یادگی  ابزارهای استفاده از  با  از راه دور ، را سپتامی  ، شر

وع یم کنند ، ضمن اینکه  یس مستقیم ، کالسهای همزمان و جلسات کالس ، شر ونییک برای دسیر ی ساختاری  در الکیر یادگی 

ی ارائه شده توسط  کت نی    LCPSاز طریق منابع آنالین و سایر ابزارهای یادگی  وع کنیم  شر ند. بیشیر دانش آموزان برای شر

 وارد ساختمان های مدرسه نیم شوند.  2021-2020آموزش در آغاز سال تحصییل 

ی  ٪ از راه دور در مدارس ابتداب  ، راهنماب  و 100این سند اطالعات مفصیل در مورد برنامه های فعیل برای یادگی 

ی همزمان و  که در این سند آورده   غیرهمزمانمتوسطه ارائه یم دهد. برنامه های نمونه و همچنی   انتظارات زمان یادگی 

ادامه یم  2021-2020زیرا کارکنان همچنان به نهاب  کردن برنامه ها برای سال تحصییل  ممکن است تغیی  یابند شده است 

دهند. دانش آموزان سه شنبه تا جمعه همزمان با معلمان خود به صورت همزمان )زنده و آنالین( با معلمان خود تعامل 

ی خواهند داشت و همچنی     . خواهند داشت)مستقل و بدون تعامل زنده( زمان کاری مستقل  غیرهمزمانبرای یادگی 

 

 % از راه دور مدارس ابتداب  100آموزش 
کالس و همچنی   "فوق العاده" مانند  دروس اصیل روز  دانش آموزان ابتداب  شامل آموزش در همه زمینه های برنامه 

 و همچنی    ورزش
 دروس ارائه شده توسط مشاور مدرسه خواهد بود. به همه دانش آموزان ، کتابخانه ، هی  و موسیقر

ی اجتمایع و عاطق  و سالمت روان و سالمتر   . داده میشود فرصت هاب  برای حمایت از یادگی 

 

 تا کالس سوم 
ی
 مقطع پیش دبستای

ی   ی حضوری و از راه  % از راه دور100مدل یادگیر : یادگیر مدل ترکیت 
 دور

ی حضوری در مدرسه ندارد.  حضوری  روز یادگیر حضوری 2 یادگیر
برنامه روزانه شامل ورود دانش آموزان به -

مدرسه، جلسه صبحگایه،آموزش )شامل 
درسهای ویژه(، ناهار، زنگ تفری    ح، در کل 

 دقیقه روزانه 45ساعت و  6شامل 

ی از راه دور 5 از راه دور  روز هفته یادگیر
 

 دوشنبه
 جلسه صبحگایهدقیقه  30تا  20-
 دقیقه کار گرویه  20-
همزمان 90تا  60-  دقیقه کار غی 
 

 سه شنبه تا جمعه
 دقیقه جلسه صبحگایه همزمان 30تا  20-
 دقیقه کار همزمان 145تا  100-
همزمان 90تا  60-  دقیقه کار غی 

ی از راه دور  سه روز یادگیر
 

 دوشنبه
 دقیقه جلسه صبحگایه 30تا  20-
 دقیقه کار گرویه  20-
همزمان 90تا  60-  دقیقه کار غی 
 

 سه شنبه تا جمعه
 دقیقه جلسه صبحگایه همزمان 30تا  20-
همزمان 60-  دقیقه کار غی 
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 مقطع  کالسهای چهارم و پنجم 

ی   ی حضوری و از راه  % از راه دور100مدل یادگیر : یادگیر مدل ترکیت 
 دور

ی حضوری در مدرسه حضوری ی حضوری 2 ندارد.  یادگیر  روز یادگیر
برنامه روزانه شامل ورود دانش آموزان به -

مدرسه، جلسه صبحگایه،آموزش )شامل 
درسهای ویژه(، ناهار، زنگ تفری    ح، در کل 

 دقیقه روزانه 45ساعت و  6شامل 

ی از راه دور 5 از راه دور  روز هفته یادگیر
 

 دوشنبه
 دقیقه جلسه صبحگایه 30تا  20-
 دقیقه کار گرویه  20-
همزمان 90تا  60-  دقیقه کار غی 
 

 سه شنبه تا جمعه
 دقیقه جلسه صبحگایه همزمان 30تا  20-
 دقیقه کار همزمان 145تا  100-
همزمان 90تا  60-  دقیقه کار غی 

ی از راه دور  سه روز یادگیر
 

 دوشنبه
 دقیقه جلسه صبحگایه 30تا  20-
 دقیقه کار گرویه  20-
همزمان  دقیقه 90-  کار غی 
 

 سه شنبه تا جمعه
 دقیقه جلسه صبحگایه همزمان 30تا  20-
همزمان 60-  دقیقه کار غی 

 

 

 نمونه پیش نویس برنامه دانش آموزان کالسهای ابتدایی 

 نمونه پیش نویس برنامه دانش آموزان کالسهای ابتدایی 
 

 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه 
 صبحگایه همزمانجلسه  8:00-8:30
 دانش آموزان:  8:45-9:30

دقیقه کار  20
 گرویه همزمان

 
 معلمها: 

آموزش همزمان 
گرویه. برنامه 

 
ی

ریزی و هماهنیک
با همکاران، 

جلسات توسعه 
آموزیسر  حرفه 
ای و جلسه با 

 همکاران

 آموزش همزمان توسط معلم
همزمان 9:45-10:30  کالسهای ویژه همزمان و غی 

 دقیقه ای 20جلسه  3 10:30-11:30
 آموزان و ...ناتوان، زبان گروههای آموزیسر کوچک دانش آموزان 

 همزمان
 ناهار و زنگ تفری    ح 11:30-12:30

 آموزش همزمان توسط معلم 12:30-1:15
همزمان ) 1:30-2:30  پشتیبانی دانش آموز(برنامه ریزی معلم و فعالیتهای مستقل غی 
ی برای دانش آموزان بر اساس نیازکالسهای  2:30-3:00  یادگی 
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ستان 100آموزش   % از راه دور برای دانش آموزان دوره راهنماب  و دبی 
ی در  ، دانش آموزان از سه شنبه تا جمعه همزمان با معلمان خود به صورت همزمان )زنده  ٪ از راه دور100الگوی یادگیر

ی  )مستقل ، بدون تعامل زنده( زمان کار مستقل  غیرهمزمانو آنالین( با معلمان خود تعامل یم کنند و همچنی   برای یادگی 

 . خواهند داشت

  حضوریتعامل 
ً
ی دو دقیقه در هفته و در هر  82با هر معلم تقریبا از طریق آموزش همزمان ٪ از راه دور )100مدل یادگیر

 . خواهد بود )از طریق آموزش حضوری در طول روز مدرسه(  الگوی ترکیت   کاربرد   از خانه( و همچنی   هنگام

 هفتبرنامه 
ی

یا سالن مطالعه  جلسه منابعدانش آموز دوره متوسطه و راهنماب  شامل آموزش در همه دوره ها و یک  یک

ممکن است به دلیل برنامه ریزی در هر دو مدل محدود راهنماب  دوره متوسطه و  واحدهای انتخاب  بود. برخ  از خواهد 

خود جای دهد و دانش آموزان را در هر زمان ممکن با برنامه را در  واحدهای انتخاب  تالش خواهد کرد تا  LCPSباشند. 

 خود مطابقت دهد. مدارس ممکن است فعالیت
ی

ی از راه 100های خارج از برنامه مجازی را در یط مدرسه خانیک ٪ یادگی 

ی ترکیت  انجام شود. در هر  وع یادگی  ٪ 100 برنامه  دور انجام دهند و فعالیتهای خارج از برنامه در فرد ممکن است با شر

ی حضوری و از راه دور  ی از راه دور و در هنگام انتقال دانش آموزان به الگوی ترکیت  يادگی  ، به همه دانشجويان  يادگی 

ي اجتمایع و عاطق  و سالمت روان و سالمتر فراهم یم شود.   امكان حمايت از يادگی 

 

 دانش آموزان مقطع ششم تا هشتم

ی   ی حضوری و از راه دور % از راه دور100مدل یادگیر : یادگیر  مدل ترکیت 
ی حضوری در مدرسه ندارد.  حضوری ی حضوری 2 یادگیر  روز یادگیر

 دقیقه جلسه مشاوره ای 20-
 حضوری  حضور دانش آموزان در کالسهای-

،کالس با معلم هر درس یک بار دقیقه ای  82
 دقیقه 82در هفته برای 

ی از راه دور 5 از راه دور  روز هفته یادگیر
 

 دوشنبه
 آموزش همزمان گرویه-
همزمان )هر کالس  180-  دقیقه( 25دقیقه کار غی 
 

 سه شنبه تا جمعه
 مشاوره ایدقیقه جلسه همزمان  20-
ی همزمان  164- دقیقه هر کالس ،  ۴۱)دقیقه یادگی 

 کالس در روز، دو بار در هفته( 4

دقیقه هر  41یادگیری غیرهمزمان )دقیقه  168-

 کالس در روز(. براساس نیاز دانش آموزان  4کالس، 

 کار اضافه غیرهمزمان و تکلیف خانه -

ی از راه   دورسه روز یادگیر
 

 دوشنبه
 آموزش همزمان گرویه-
همزمان ) 180- دقیقه  25دقیقه کارغی 

 هرکالس(
 

 سه شنبه تا جمعه
 دقیقه جلسه مشاوره ای همزمان 20-
همزمان ) 168-  41دقیقه کالس آموزیسر غی 

کالس در روز. بنابر نیاز   4دقیقه هر کالس، 
 دانش آموزان و برنامه روزانه شان(

همزمان اضافه و تکلیف خانه -  کار غی 
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 نمونه پیش نویس برنامه دانش آموزان مدارس راهنمایی 

 نمونه پیش نویس برنامه دانش آموزان مدارس راهنمایی 
 

 سه شنبه  دوشنبه برنامه کالش
 Aروی 

 چهارشنبه 

 Aروز 
 پنج شنبه 

 Bروز 

 جمعه 
 Bروز 

آموزش  8:55 - 8:35
همزمان برای  غی 

دانش همه 
 آموزان

 
دانش آموزان 

بصورت 
همزمان و  غی 

مستقل یا با هم 
کالسیها کار 

 میکنند. 
 

 معلمها : 
برنامه ریز، 

همکاری با تیم 
 ، های آموزیسر

جلسات و 
 ساعات اداری

 
 

 جلسه مشاوره جلسه مشاوره جلسه مشاوره جلسه مشاوره
9:00 - 9:41 

 یادگیری همزمان

9:42-10:23 

 آزمایشگاه

 5کالس    5کالس    1کالس    1کالس   

10:30 - 11:11 

 یادگیری همزمان

11:12-11:53 

 آزمایشگاه

 6کالس  6کالس  2کالس  2کالس 

12:00 - 12:41 

 یادگیری همزمان

12:42-1:12 

 ناهار

1:13-1:54 

 آزمایشگاه

 )ناهار( 7کالس  )ناهار( 7کالس  )ناهار( 3کالس  )ناهار( 3کالس 

2:00 - 2:41 

 همزمانیادگیری 

2:42 - 3:23 

 آزمایشگاه

 8کالس  8کالس  4کالس  4کالس 

همزمان دارند، به  آنها  کمک  • ی غی  معلمهای آموزش از راه دور میتوانند در روزهاب  که دانش آموزان یادگی 
 کنند. 

ساعتهای آزمایشگاه ساعتهاب  است که دانش اموزان میتوانند در گروههای کوچک فعالیت کنند، و از آموزش  •
 همزمان برخوردار شوند. 

 

 دانش آموزان مقطع نهم تا دوازدهم

ی   ی حضوری و از راه دور % از راه دور100مدل یادگیر : یادگیر  مدل ترکیت 
ی حضوری در مدرسه ندارد.  حضوری ی حضوری 2 یادگیر  روز یادگیر

 دقیقه جلسه مشاوره ای 20-
حضور دانش آموزان در کالسهای حضوری  -

دقیقه ای ،کالس با معلم هر درس یک بار  82
 دقیقه 82در هفته برای 

ی از راه دور 5 از راه دور  روز هفته یادگیر
 

 دوشنبه
 آموزش همزمان گرویه-

ی از راه دور  سه روز یادگیر
 

 دوشنبه
 آموزش همزمان گرویه-
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همزمان )هر کالس  180-  دقیقه( 25دقیقه کار غی 
 

 سه شنبه تا جمعه
 دقیقه جلسه همزمان مشاوره ای 20-
ی همزمان  240- دقیقه هر کالس ،  60)دقیقه یادگی 

، کالس با معلم دو کالس در روز، دو بار در هفته 4

 (دقیقه هر بار 60بار در هفته برای 

دقیقه هر کالس،  22دقیقه یادگیری غیرهمزمان ) 88-

 ز دانش آموزان کالس در روز(. براساس نیا 4

 کار اضافه غیرهمزمان و تکلیف خانه -

همزمان ) 180- دقیقه  25دقیقه کارغی 
 هرکالس(

 
 سه شنبه تا جمعه

 دقیقه جلسه مشاوره ای همزمان 20-
همزمان ) 88-  22دقیقه کالس آموزیسر غی 

کالس در روز. بنابر نیاز   4دقیقه هر کالس، 
 دانش آموزان و برنامه روزانه شان(

همزمان اضافه و تکلیف خانه -  کار غی 

 

 

 
ی
ستای  نمونه پیش نویس برنامه دانش آموزان دبیر

 نمونه پیش نویس برنامه دانش آموزان 
ی
ستای  دبیر

 

 سه شنبه  دوشنبه برنامه کالش
 Aروی 

 چهارشنبه 

 Aروز 
 پنج شنبه 

 Bروز 

 جمعه 
 Bروز 

9:00-9:20  
 

دانش آموزان 
بصورت 

همزمان و  غی 
مستقل یا با هم 

کالسیها کار 
 میکنند. 

 
 معلمها : 
، یبرنامه ریز 

همکاری با تیم 
 ، های آموزیسر

جلسات و 
 ساعات اداری

 
 

 جلسه مشاوره جلسه مشاوره جلسه مشاوره جلسه مشاوره
9:26 - 10:26 

 یادگیری همزمان

10:27-10:49 

 آزمایشگاه

 5کالس    5کالس    1کالس    1کالس   

10:54 – 11:54 

 یادگیری همزمان

111:55-12:17 

 آزمایشگاه

 6کالس  6کالس  2کالس  2کالس 

12:22 - 1:07 

 یادگیری همزمان

 

1:07 - 2:07 

 ناهار

2:08 - 2:30 

 آزمایشگاه

 )ناهار( 7کالس  )ناهار( 7کالس  )ناهار( 3کالس  )ناهار( 3کالس 

2:35 - 3:45 

 یادگیری همزمان

3:46 - 4:08 

 آزمایشگاه

 8کالس  8کالس  4کالس  4کالس 

همزمان دارند، به  آنها  کمک  • ی غی  معلمهای آموزش از راه دور میتوانند در روزهاب  که دانش آموزان یادگی 
 کنند. 

ساعتهای آزمایشگاه ساعتهاب  است که دانش اموزان میتوانند در گروههای کوچک فعالیت کنند، و از آموزش  •
 همزمان برخوردار شوند. 
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 رویکرد مرحله ای برای بازگشت به مدرسه  با مدل ترکیت  حضور در مدرسه
LCPS  ی ٪ از راه دور برای همه دانش آموزان آغاز یم کند. 100با استثنائات بسیار محدود ، سال تحصییل را با یادگی 

LCPS  .ی ترکیت  را به صورت مرحله به مرحله برای خانواده هاب  که انتخاب کرده اند ، پیاده کند قصد دارد الگوی یادگی 

ی در مورد مراحل ایط انجام یم شود. داده ها ، از جمله داده های بهداشت عمویم ، به بر اساس شر  کاربردی  تصمیم گی 

ی در مورد  ی اطالعات LCPS مراحل ارزیاب  خواهد شد. ارائه منظور تصمیم گی  راجع به استثنائات محدود در هفته  بیشیر

دهای کاهش  ی حضوری ترکخطرات های آینده منتشر خواهد کرد. راهی  یت  نی   وجود خواهد سالمت عمویم که برای یادگی 

 داشت ، در تاری    خ بعدی نی   ارائه خواهد شد. 

 

 % از راه دور100انتظارات از دانش آموزان در دوره آموزیسر 
 

 حضور و مشارکت
کت در فعالیت های  2021-2020٪ آموزش از راه دور در آغاز سال تحصییل 100 برنامه  حضور در  اجباری است و شر

ی همزمان با معلم همانطور که در برنامه های نمونه باال ذکر شده  غیرهمزمانهمزمان و  الزایم است. جلسات یادگی 

ی  Schoologyاست. مشارکت از طریق   . خواهد بود ،  LCPS، سیستم مدیریت جدید یادگی 

 ارزیاب  و درجه بندی
ی از راه دور و در نها 2020در بهار سال  در دوره برخالف تعطییل مدرسه ی حضوری ترکیت  ارزیاب  و ، یادگی  یت یادگی 

،  5030سیاست ایجاد شد ،  2020سیاست جدید ارزیاب  و درجه بندی را که برای پایی   از درجه بندی یم شوند. معلمان 

 دانش آموزان را در ماه ارزیاب  و درجه بندی ، پیاد
ی

وی یم کنند. معلمان آمادگ بر اساس تشخیص و  سپتامی  ه سازی و پی 

ییح ارزیاب  یم کنند.  با مشخص کردن محل تحصیل دانش آموزان از کارکنان پشتیباب  یم کند و برای  LCPSارزیاب  تشر

ی  تحصییلحمایت از همه دانشجویان برنامه های  یا مشارکتر برای برنامه  سطوح آموزیسر ایجاد یم کند. تیم های یادگی 

 مالقات یم کنند.  حضورییا غت  سازی بر اساس داده های تشخییص ، به طور  آموزیسر  تصمیماتریزی در مورد 

ی مجازی  کد رفتار دانشجوب  در محیط یادگی 
به همان اندازه که در مدارس وجود دارد مهم هستند. اگرچه محیط کالس ما مجازی است ، اما استانداردهای رفتاری 

کالسهای مجازی ما کالسهای واقیع با معلمان و دانش آموزان واقیع هستند. بنابراین ، رفتار مناسب دانشجوب  انتظار یم 

 رفتار در یک محیط آنالین ، ما یک کد رفتاری تهیه   LCPSرود. برای ارتقاء درک دانشجویان 
ی

کرده ایم که در مورد چگونیک

وی کنند. عالوه بر کتابچه راهنمای حقوق و مسئولیت های دانشجوب  ) ( ، این SR&Rهمه دانشجویان باید از آنها پی 

 و همچنی   اقدامات فردی آنها یم پردازد.  LCPSو سایر دانشجویان  LCPSراهنما به تعامل دانش آموزان با کارمندان 

 

 % از راه دور100موزیسر وظایف و مسئولیتهای افراد در دوره آ
ی از راه دور در سال تحصییل   2021-2020هر یک از کارکنان ، خانواده و دانش آموزان نقش مهیم در موفقیت یادگی 

ی از راه دور آورده شده   از یادگی 
دارند. در جدول زیر نمونه هاب  از مسئولیت های نقش های مختلف کارمندان در پشتیباب 

 است. 

 

 

https://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/goto?open&id=BHMN4G5C7C34
https://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/goto?open&id=BHMN4G5C7C34
https://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/goto?open&id=BHMN4G5C7C34
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 % آموزش از راه دور100مسئولیتها یط دوران  نقش 

کارکنان دفیی 
 مرکزی

وجود  مدرسهجامعه اعضای به روزرساب  های مداوم برای هیئت مدیره مدرسه ، کارمندان و  -
 خواهد داشت. 

در  را  همچنان نظارت بر راهنماب  های آژانس های ایالتر و فدرال و تطبیق برنامه های محیل -
 میکنند.  فراهم صورت لزوم

ی حرفه ای با کیفیت باال  -  را ارائه میدهند.  معلمان و سایر کارمندان مدرسه  براییادگی 
برای حمایت از دانش آموزان ، معلمان و خانواده ، منابع را در مدارس توسعه داده ، راهنماب  و  -

 میکنند. توزی    ع 

مدیریت اجرایی 
 مدرسه

خانواده ها  میشوند . مطمی   میکنند با خانواده در مورد آموزش از راه دور در مدرسه ارتباط برقرار  -
ند. بگتماس یشان چه کیس با سؤال یا نیازها با یم دانند   ی 

زبان كه كاركنان حایم مدارس )تسهیل كنندگان مدارس ، آموزش ویژه ،   میکنند اطمینان حاصل  -
، متخصصان خواندن ، كتابداران( از مشاركت دانش آموزان  UMHTن ، انگلییس ، مشاوراآموزان 

 هستند.  پشتیباب  كرده و پاسخگوی نیازهای منحرص به فرد جمعیت های خاص
ی مشارکتر ) - ی حرفه ای ، تیم های یادگی  روزهای ( و برنامه ریزی CLTجذب کارمندان در یادگی 

 دوشنبه ها
 . کرد   ند را با کارکنان خود حفظ خواه )رسیم و غی  رسیم( اطالعات تماس -
ی از راه دور فکر و برنامه ریزی  - برای نیازهای منحرص به فرد جامعه مدرسه خود در محیط یادگی 

 یم کنند. 

ی همزمان و را دانش آموزان یم کنند و برنامه ریزی  - معلمها مطابق با دستورالعمل  غیرهمزماندر یادگی 
کت میدهند. درسه م  شر
 میکنندبرریس  های دریس را  برنامه از دانش آموزاندر صورت لزوم برای پشتیباب   -
 در صورت لزوم تسهیل با دانش آموزان همکاری  -

ً
 میکنندرا تقریبا

ی از راه دور ب  که در تا با خانواده ها میکنند با اداره مدرسه همکاری  - کت نیم کنند،  یادگی  شر
 ارتباط برقرار کنید. 

معلمان و همکاران همکاری کنید تا مکانهای مناسب و پشتیباب  مناسب برای همه دانش  با سایر  -
 آموزان فراهم شود

برای پشتیباب  از اهداف و اسکان  504 برنامه دانشجوب  و  IEPsپیاده سازی و نظارت بر  -
 دانشجویان

 میدهند. به ارتباطات مدرسه و خانواده ها بطور مداوم پاسخ  -
ی حرفه ای  - کت در جلسات سطح مدرسه و یادگی   شر

معلمهای آموزش 
ویژه و مدیران 

 پرونده 

کت دادنبرنامه ریزی ، ارائه ، پشتیباب  ، و  - ی همزمان و  شر دانش آموزان معلول در یادگی 
 دانش IEPبرای ارائه اسکان مناسب ، فناوری کمیک و دستورالعمل های خاص طبق  غیرهمزمان

 آموزی
برای پشتیباب  از اهداف دانش آموزان و استفاده از داده ها برای نظارت بر  IEPپیاده سازی  -

فت  پیشر
 سکان دانش آموزاننظارت بر استفاده و اثربخیسر ا -
  IEPبا ارائه دهندگان خدمات مرتبط و کلیه اعضای تیم  همکاری -
 به ارتباطات مدرسه و خانواده ها بطور مداوم پاسخ دهید -
کت کنید - ی حرفه ای در صورت امکان شر  در جلسات سطح مدرسه و یادگی 
همکاری کنید تا در صورت لزوم با خانواده ها و دانش آموزان ارتباط  UMHTبا اداره مدرسه و  -

 برقرار کنید

ارائه دهندگان 
 خدمات مربوطه

 برای پشتیباب  از نیازهای دانش آموزان روزانه با معلمان همکاری کنید -
ی  -  برای خانواده ها ایجاد کنیدرا در صورت لزوم منابع یادگی 
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 Googleارائه خدمات با استفاده از سیستم عامل های مختلف مانند مدل سازی ویدئو ،  -
Classroom  ،Schoology  ی و / یا  teletherapy، بسته های یادگی 

 به ارتباطات مدرسه و خانواده ها بطور مداوم پاسخ دهید -
کت کنیدد - ی حرفه ای در صورت امکان شر  ر جلسات سطح مدرسه و یادگی 
کت در جلسات  - فت و ارائه پشتیباب   آموزان ، پشتیباب  از اهداف دانش IEPشر ، نظارت بر پیشر
یس در   دسیر

 با استفاده از تکنیک های مبتت  بر شواهد برای ارتقاء سالمتر  SELارائه مشاوره و درس  - مشاوران مدرسه
 میکنند.  ابتداب  تهیهی   را برای سن غیرهمزمانو  همزماندرسهای  -
ارائه جلسات وبینار آنالین ، همزمان و غی  همزمان برای اطالع دانش آموزان از اطالعات مهم  -

 مشاوره مدارس. 
س  - از دانش آموزان و والدین در جلسات مشاوره آکادمیک برای کمک به رفع نگراب  و اسیر

 یم کننددانشگایه حمایت 
 K-12دانش آموزان جدید در کالسهای ایجاد برنامه برای ثبت نام های جدید  -

از تا  میکنند جمع آوری را  FY21 ایجاد درخواست های دوره های فردی و توصیه های مربوط به  -
 دنتوسعه برنامه اصیل پشتیباب  کن

یس به وب برای اطالعات دانشگایه و شغیل -  دسیر
 با اداره مدرسه و معلمان همکاری کنید 9به  8و  6به  5از کالس  مستقیمبرای اطمینان از انتقال  -
 درخواست و  ارائه  -

ی
 با والدین / دانش آموزان در صورت درخواست هماهنیک

 آموزان ره از راه دور یا مشاوره به دانشارائه خدمات مشاو  -
کت در جلسات چند رشته ای در سطح مدرسه و حمایت از مداخالت و اجرای  -  MTSSشر

تیم متحد 
سالمت روان 

(UMHT) 

در صورت لزوم منابع را ارجاع و  کت میکنند در ارتباط خانواده ها با جامعه موجود ، با معلمان شر  -
 میدهند. 

دانش آموزان نیازمند حمایت از سالمت روان را برای ارتقاء موفقیت تحصییل و تدوین برنامه  -
 یم کنند. های مداخله مشخص 

 یم کنند. مبتت  بر مدرسه را برای ارتباط خانه و مدرسه نظارت  UMHTایمیل  -
 یا ویدئوب  را برای والدین و دانش آموزان در رابطه با  -

س ، اضطراب و  مشاوره کنفرانس تلفت  اسیر
 میدهند. یا نگراب  از سالمت روان ارائه  / 
 ارائه مشاوره تلفت  از طریق فردی و گرویه به دانش آموزاب  که نیاز به این خدمات دارند -
 ارتباط دانش آموزان / خانواده ها با مراقبت -

ی
 آموزش معلمان در مورد سالمت روان و چگونیک

 انعطاف پذیری ید بر سالمت روان و از درسهای مشاوره ای با تأک -
کت  IEPدر جلسات مطالعه کودک ، صالحیت و  -  یم کنند. شر
ی از راه دور اتفاق یم افتد پاسخ - تا با مراجعه به والدین  میدهند  به هشدارهاب  که در هنگام یادگی 
 یم پردازند. آنها را از این حادثه مطلع کرده و در صورت لزوم به حل مسئله ، 
دانش آموزان و والدین را از سالمت  برای غیرهمزمانارائه وبینارهای آنالین و جلسات همزمان یا  -

 یم کنند.  آگاهو اطالعات الزم  روان و سالمتر مهم 
ی  - ی از خودکیسر را رهی   )به عنوان مثال ، منابع قدرت( یم کنند اقدامات پیشگی 
کت در جلسات چند رشته ای در سطح مدرسه و  -  MTSSحمایت از مداخالت و اجرای شر

ستاب  که  - تسهیالت آموزشی  مربیانه به مدیران ، معلمان و تیم های مدارس ابتداب  ، راهنماب  و دبی 
ارائه پشتیباب 

ی دانش آموزان برای ادامه تحصیل اختصاص داده شده است.   برای ارتقاء عملکرد معلم و یادگی 
ی حرفه ای با کیفیت باال که  ایجاد ظرفیت و کارآب  معلمان از  - طریق مربیگری ، همکاری و یادگی 

ی از راه دور پشتیباب  یم کن  نداز یادگی 
ی حرفه ای پشتیباب   - و / یا تسهیل تیم های یم کنند با مشارکت واقیع ، از انجمن های یادگی 

ی مشارکتر ) ی عمیق تر همسو ( برای ایجاد برنامه های دریس و ارزیاب  هاب  که با یاCLTیادگی  دگی 
 باشد
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برای تهیه و شناساب  منابع و شیوه های آموزیسر برای پشتیباب  از معلمان در برنامه ریزی برای  -
ی از راه دور ، با شپرستان محتوا همکاری   یم کنند. یادگی 

 بر اساس اطالعات موجود برای پشتیباب  از مدارسبخش و انتظارات  بخشراهنماب   -

ین روش های آموزیسر و ابزارهای  - تسهیالت فناوری  ی حرفه ای و آموزش به موقع در مورد بهیر از معلمان با یادگی 
 فناوری پشتیباب  کنید

ی از راه دور را از معلمان پشتیباب  کنید که آموزش  -  انجام دهند یادگی 
ی از راه دور  به معلمان کمک کنید تا شیوه های آموزیسر مناسب و ابزارهای فناوری - را برای یادگی 

 شناساب  و انتخاب کنند
 در برنامه ریزی و پرداخیر  به برنامه های مدیریت مدرسه از اداره مدرسه پشتیباب  کنید -

ی از راه دور  از یادگی 
 نیازهای منحرص به فرد جامعه مدرسه خود برای پشتیباب 

ین روش ها و آموخته های آموخته شده را با سایر  - اک  IFT بهیر ها و دفیر فناوری آموزیسر به اشیر
 بگذارید

 الگوی و ارتقاء مهارت های شهروندی دیجیتال با معلمان و کارمندان -

 پشتیباب  از معلمان با دانش و شپرستر منابع برای استفاده در ایجاد درس - کتابخانه
 آموزش مهارتهای سواد آموزی ، مهارتهای تحقیق ، شهروندی دیجیتال  -
حرفه ای در موضوعات مختلف مانند ابزار تحقیق ، ابزارهای فت  ، ایده های آموزش ارائه  -

 سازنده ، تابعیت دیجیتال
 توسعه دهید ش آموز منابع دیگر را در صورت لزوم برای تدریس و دان -

های شناساب  و موارد  دخالت در سواد )چالش در خواندن ، کتاب / برریس ،صفحات وب ، مسی 
 دیگر(

پشتیباب  از اتصاالت فراتر از کالس )مانند سفرهای میداب  مجازی ، کارشناسان حوزه موضوع و  -
ه(  غی 

ی تعیی   کنید  - دانش آموزان   کارهای روزمره را برای یادگی 
ید -  فضاب  را در خانه خود مشخص کنید که بتوانید راحت یاد بگی 
 خود را روزانه برریس کنید LCPSو ایمیل  Schoologyدوره های  -
کت کنید - ی همزمان شر  در فرصتهای یادگی 
 شهروند دیجیتال خوب  باشید -
 احتیاج دارید یا احساس ناراحتر یم کنید با خانواده ، معلم و  -

 
اگر احساس یم کنید به منابع اضاف

 یا مشاور مدرسه خود ارتباط برقرار کنید

والدین و خانواده 
 ها

ی فرزندتان در ایجاد روالبه  -  کمک کنید  یادگی 
د -  فضاب  را در خانه خود مشخص کنید که کودک شما بتواند راحت یاد بگی 
 فعالیت بدب  و ورزش را تشویق کنید -
ی فرزندتان را از طریق  -  دنبال کنید Schoologyیادگی 
 فرزندتان حمایت کنیدبودن  از شهروندی دیجیتایل  -
 نیاز دارد یا احساس ناراحتر یم کنید با معلم ، اگر احساس یم   -

 
کنید فرزند شما به منابع اضاف

 مشاور مدرسه یا شپرست فرزند خود ارتباط برقرار کنید
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 اطالعات بیشیر 
 

 آموزش از راه دور برای دانش آموزان معلول
( برنامه نوییس آموزیسر و خدمات مرتبط را بر اساس نیاز دانش آموز تعیی   یم کند. IEPتیم برنامه آموزش فردی فرد )

یس خواهند داشت. معلمان آموزش ویژه و عمویم  IEPدانش آموزان مطابق با  به منابع ارتبایط تقویتر / جایگزین دسیر

 آموزش خواهند دید

، همکاری خود را ادامه دهید. حمایت و  ناتوانخود ، برای ارائه آموزش و پشتیباب  از دانش آموزان  IEPبا توجه به اهداف 

، تعیی   صالحیت ، ارزیاب  مجدد و سایر جلسات مداخله ادامه  IEPهمکاری مداوم با خانواده ها از طریق روند جلسه 

 خواهد یافت. 

 آموزش از راه دور برای زبان آموزان انگلییس
ی از راه دور با دانش آموزان برای تمرکز روی خواندن مستقل ، وظایف و  زبان آموزانان معلم انگلییس از زمان یادگی 

ی  Schoologyتکالیف از طریق  که   وجود خواهد داشت غیرهمزماناستفاده خواهند کرد ، همچنی   فرصت های یادگی 

فت دانش پس زمینه زبان آموزان انگلییس کمک یم کند  )مانند فیلم ها ، فیلم های معلم(. میت  درس ، پشتیباب   به پیشر

ی حضوری آماده کند.   برصی و واژگان( که به طور مستقل قابل مشاهده است تا دانش آموزان را برای یادگی 

ی خود پشتیباب  یم کنند. معلمان  ELمعلمان  یس به زبان را در برنامه ها ، فعالیت ها و تجارب یادگی  ان و معلم ELدسیر

یس  آموزش عمویم به منظور حمایت از دانش آموزان که به برنامه دریس آموزش عمویم از طریق ورودی قابل فهم دسیر

 خود چک های مکرر را نی   انجام یم دهند.  ELپیدا یم کنند ، همکاری یم کنند و در عی   حال با دانش آموزان 

هوش  آموزش از راه دور برای دانش آموزان تی  
SEARCH  نمرات(K-3 کالس های جستجو به صورت دو هفته ای انجام یم شود. این دروس از :)دقیقه )مهد کودک(  30

کالس سوم همزمان انجام یم شود. کالس های کالس   SEARCH( متغی  خواهد بود. کالس های 3-1 مقطعدقیقه ) 45تا 

 . بصورت غی  همزمان آموزش داده یم شود  SEARCH مهدکودک تا کالس دوم 

FUTURA  ی از راه دور همزمان و 5-4)نمرات همزمان را برای غی  (: معلمان منابع با استعداد ترکیت  از فرصت های یادگی 

دقیقه یک بار در هفته انجام  90فراهم یم کنند. جلسات همزمان  5و  4در کالس های  و دانش آموزان با استعداد شناساب  

 یم شود. 

SPECTRUM (معلمان8-6 مقطع :)  ی از راه دور همزمان و همزمان را برای غی  منابع با استعداد ترکیت  از فرصتهای یادگی 

ندگان با استعداد شناساب   فراهم یم کنند. این دروس بر روی موضوعات اصیل برنامه دریس  8-6در کالس های  و  یادگی 

وری و مهندیس و اخالق و دیدگاه ها( تمرکز استعدادیاب  )به عنوان مثال ، تجارت و اقتصاد ، ارتباطات و فرهنگ ، فنا

 خواهد کرد. 

 و سایر دانشجویان LCPSتعامل دانش آموزان با معلمان ، سایر کارمندان 
وی کنند و شهروندان دیجیتایل خوب  باشند. 1  . از دانشجویان انتظار یم رود که از آیی   نامه رفتار دانش آموزان پی 

ام که از متخصصان آموزش و پرورش   LCPSبا کارمندان . دانش آموزان باید 2  خطاب کنند. رفتار و آنها را هستند با احیر

ام با یکدیگر رفتار کنند. 3  . دانش آموزان باید با احیر

مانبه صورت مودبانه و  LCPSدانش آموزان باید ارتباط خود را با کارمندان  -4 ه متناسب با صحبت با بزرگساالن بیان محیر

ام باشد.   کنند. لحن ایمیل ،  کالس های مجازی و مکالمات تلفت  باید قابل احیر
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دانش آموزان باید از طریق ایمیل با معلمان ارتباط برقرار کنند. اگر دانشجوب  از طریق ایمیل درخواست مالقات با  -5

Google  .را داشته باشد ، یک والدین یا مراقب باید برای جلسه مجازی حضور داشته باشند 

 را ضبط کنند.  Googleزان نباید جلسات . دانش آمو 6

یم و با استفاده از انواع فن آوری ها برریس یم 7 ی است که ما آن را جدی یم گی  . صداقت و اصالت کار دانشجوب  چی  

به صورت و یا سوء استفاده از برای کتی کردن از کار دانش آموزان  کنیم. کتی کردن کار دیگران ، اجازه دادن به دیگران 

 وا ممنوع است. محت

 یا ب   LCPSدانش آموزان در هرگونه ارتباط با سایر دانش آموزان  -8
نباید از زبان یا تصاویر مبهم ، ناعادالنه ، تهدید آمی  

ایم استفاده کنند. این اقدامات همانطور که در  ذکر شده ممنوع است و ممکن است منجر به حذف  8210خط میسر احیر

ی مجازی شود.   موقت از محیط یادگی 

 

نت  استفاده مناسب از اینیر
نظم و انضباط دانشجوب  ، از تخلف مشکوک  مدیریت،  8210مبت  بر نقض خط میسر  ب  ادعاوجود  . در صورت 1

 داده یم شود. به دانش آموز مطلع شده و فرصتر برای ارائه توضییح 

نت هستند. هر دانشجوب  که این رویه را نقض  LCPS. دانشجویان 2 تابع کلیه قوانی   محیل ، ایالتر و فدرال حاکم بر اینیر

و همچنی   سایر اقدامات  LCPSاقدامات انضبایط خواهد بود که ممکن است منجر به عزل از کالس کند در معرض 

 شود. 
ر
 انضبایط یا حقوف

 ٪ آموزش از راه دور100نظم و انضباط در 
ی مجازی  LCPSمدیران مدرسه   یم کنند. اتخاذ مراحل زیر را برای رفتار نادرست در هر کالس در محیط یادگی 

ی مجازی نقض قانون رفتار دانش آموزان . اگر دانش آم1 د ، ممکن است دانش آموز به طور کن  LCPSوز در محیط یادگی 

 خارج شود.  مدرسهموقت از 

دقیقه از محیط مجازی خارج شود ، به والدین )یا والدین( یا شپرست بزرگسال هر دانش  30. اگر دانش آموز بیش از 2

 لفات را به اداره سطح مدارس گزارش خواهد داد. آموز اطالع داده یم شود. معلم تمام تخ

 در قوانی   مربوط به رفتار 3
 
ممکن است  SR&Rیا استفاده قابل قبول / مسئولیت پذیر یا  LCPS. هرگونه نقض اضاف

ند. در صورت منجر به اقدامات نظیم دیگری شود. خانواده ها باید   سؤال با مدیر مدرسه خود تماس بگی 

ی به زورگوب  توسط دانش  -4 ی را برریس  یم کنند. حمله سایی  مدیران سطح مدارس گزارش های تهدیدات یا حمله سایی 

ی شامل مواردی مانند  ونییک اطالق یم شود. حمله سایی 
آموز )دانش آموزان( نسبت به دیگری از طریق ارتباطات الکیر

سال اطالعات خصویص حساس در مورد شخص دیگر؛ تظاهر به شخص ارسال پیام یا تصویر مبتذل یا تهدیدآمی   است. ار 

مجاز است. وب سایت های رسانه های آنالین استفاده و کاربرد برای تحقی  شخص دیگر؛ و بودن دیگری   غی 

در مورد تخلفات مبهم تر )تهدید آمی   ، حمله به فضای مجازی ، استفاده از شعارهای نژادی در سکوی مجازی( که  -5

بازگشت مدرسه ، یا بعد از پایان به است منجر به تعلیق یا توصیه به اخراج شود ، اداره مدرسه ممکن است پس از ممکن 

 کند.   سال تحصییل آینده ادامه تنبیه انضبایط در سال تحصییل ، اقدام به 

https://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/BD8LNK56109B/$file/8210.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/BD8LNK56109B/$file/8210.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/BD8LNK56109B/$file/8210.pdf

