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 2021-2020 ��در سال تحصو غ�اب دا�ش آموزان  حضور  قرراتمموض�ع: 
 
 

 ، ز �ع�  ��رستانو  نیوالد
 

. با توجه به همه  د �خوش آمد یمجاز  ی�ی ادگ� یقو  ات�تج�� ق�از ط�  ی�ی ادگ� یبرا یسابقه ا یب  کرد �و رو  د �جد ��سال تحص به
ل و پ الیت �بهداشت ا � �، کم ا �نیرج�ن از طرف فرماندار و و احکام مرتبط با آ روس�شدن کروناو  �ی گ از  ی�ی شگ�، و مرا�ز کن�ت
  د �دا�ش آموزان ، کارمندان و بازد یو سالم برا من�ا ی�ی ادگ� یطها�ارتقاء مح یرا برا مختل�ف  یاو روشه اصول LCPS،  ها �ــمار �ب

 بر�ف  یبرا یب یترک یدا�ش آموزان و الگو  ش�ت �ب یبرا دور  راەاز  ی�ی ادگ�٪ 100با  د �جد ��کردە است. سال تحص  ه�کنندگان ما ته
ا مدرسه آغاز � رەیمد ئتیه یی دا�ش آموزان مطابق با راهنما دهد ، ما  اجازە � میف �و ا بهداشیت  ط�شود. همانطور که �ش

 . م�هست السهای مدرسهدر ک یحضور  ی�ی ادگ� ط�دا�ش آموزان به مح ش�ت �مشتاقانه منتظر استقبال ب
 
دا�ش آموزان موظفند به  ه�است و کل یاجبار  LCPS، حضور دا�ش آموزان ثبت نام شدە در  ا �نیرج�و  254-22.1 با کد  ابقطم

کت کنند ، خواە برنامه ر  کا یب یترک ی�ی ادگ� ا �٪ آموزش از راە دور 100 یبرا یز �طور مرتب در مدرسه �ش   مهم  یباشد. به عنوان �ش
همزمان و ناهمزمان  یها ت�رود که دا�ش آموز خود را به طور فعال در فعال تان انتظار ��رس/ �  نیوالدکارکنان مدرسه ، از 

کت  حضور داشته و  در کالسها ارائه شدە  و منابع آموز�ش  نیآنال  یمهم است که دا�ش آموز شما با استفادە از ابزارها نی. ادهند �ش
وع سال ت ت�مشغول فعال  دا�ش آموزان و خانوادە ها است.  بایف یآمادە �شت LCPS م�، کل ت 212020- ��حصباشد. با �ش

 شود:  انجام � یب یترک ی�ی ادگ�از راە دور و  ی�ی ادگ�٪ 100 در � ر �ز  اب�حضور و غ یها وەیش
 

 کنند.   � ثبتهمزمان  ی�ی ادگ�دا�ش آموزان را هنگام حضور و غ�اب روزانه  LCPSکارمندان  •

ف ثبت ناهمزمان ی�ی ادگ�کار در هنگام   ل�و تکم رت بر مشارکتا نظارا ب نآموزا حضور دا�ش LCPSکارکنان  •  ن�ی
 کنند.   �

کت کند، ناهمزمان ،  ی، از جمله روزها ی�ی ادگ�ا�ر دا�ش آموز نتواند در  • ا�ش آموزان و با�د غیبت د نیوالد�ش
 کنند. گزارش  ئول�ت مدرسه  دیرآمدن آنها را به مس ا �

 ل�م�ا ق�از ط�  ا �حضور در مدرسه  یبرا تماس تلفیف  ق�را از ط�  غیبت ها / ��رستان ممکن است  نیوالد •
ف عتتماس   گزارش دهند. مدرسه  برای حضور در شدە  ینی

عدم  ل�دل یی شناسا یدهند ، پرسنل مدرسه برا دا�ش آموزان خود را گزارش ن� بتی/ ��رستان غ نیوالد وقیت  •
 . ند �ی گ  تماس �عمل موجود ر الدستو  حضور دا�ش آموزان طبق

،  ، مددکاران اجتما� آموزی دا�ش بایف یحضور ، متخصصان �شت ن�کارکنان مدرسه (مشاوران ، مأمور  •
از راە دور و  ی�ی ادگ� یکمک به دا�ش آموزان در مدل ها  یبرا موارد) به راحیت  ر یو سا بایف یمتخصصان �شت

 آمادە هستند.  یب یترک
 

 
 

  یاضطرار  یها ت�بر فور  عالوە
گ

از راە دور  ی�ی ادگ�وجود دارد که ممکن است دا�ش آموزان نتوانند در  ��دال  ر �، در ز  خانواد�
کت کنند:   �ش
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  یمار �ب •
 مذهیب  الت�تعطو مراسم  •
نیت یعدم وجود اتصاالت معت�ب ا •  ن�ت
نیت یعدم ارتباط ا •   ل�به دل ن�ت

گ
 مشکالت خانواد�

 
� مهم دا�ش آموز خود اطالع  ر ی�رو هستند ، فورا� به معلم / مدبا مشکل رو  نیآنال  االت اتصبه  است که ا�ر خانوادە شما در دس�ت
 نانیاطم یبرا LCPSارائه دهد.  و منابع مناسیب  بایف یتواند �شت به شما کمک کند و � حل نگرایف  یتواند برایم LCPS م�. تد �ده

� نتیبر ا مبتیف  یدستورالعمل ها به از دس�ت ا یبرا ن�ت از راە دور ، تعداد  ی�ی ادگ� بودن دا�ش آموزان در هنگام ط�واجد �ش
نیت یا یکانون ها  یمحدود  کردە است.   یدار �خ�  سپات)(هات ا ل�م��ا ن�ت

 
ف ا یتوانند م/ ��رستان  نیوالد نتیدر صورت نداشنت   ل�به دل ا � ن�ت

گ
� و  مشکالت خانواد� نتیمحدود به ا دس�ت  ک�درخواست  ن�ت

 ود ش ای�د ت معاون مدرسه/  ر یتوسط مد د �حضور در از راە دور موقت با یی استثنا ی. درخواست هادهند  استثناء حضور از راە دور 
 

گ
را   کمک خواهد کرد و هرگونه موان�  ی�ی ادگ�با مدرسه دا�ش آموز شما به  یتباط و همکار شود. ار  د �تمد و در صورت لزوم هفت�

در رابطه با استثناء  ش�ت �اطالعات ب یکند. برا  ، برطرف � د �داشته باش ��سال تحص نیکه ممکن است در هنگام ورود به ا
در  https://www.lcps.org/Page/220883 در  LCPS اب�صفحه وب حضور و غدر ،  قتحضور از راە دور مو 

س است و پ س خواهد بود.  وب سا�تدر  یوندیدس�ت  مدرسه شما در دس�ت
 
ی حضور و و  از اتصال دا�ش آموز خود  نانیاطم ی�شکر از شما برا با  کت و �ادگ�ی آرزوی  سهای از راە دور مدرسه. در کال  او �ش

 برا موفق�ت برای شمادار�م.  سالمیت و 
�
حقوق و  ی، کتاب راهنما ا �نیرج�و  یجبار ا قانون حضور در رابطه با  ش�ت �عات باطال  یلطفا

 . د �را مرور کن 2021-2020 یش آموز دا� ت�مسئول
 

ام  ،با اح�ت
 

 آس�ا جونزدک�ت 
 ��رست ار �دست
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https://issuu.com/lcpspio/docs/2020-2021_srr_final-english_8.13.20
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