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 مقدمه

 

  2020سپتام�ب سال   23این سند به صورت مرحله ای به روزرساین م��وط به اجرای مدل ترکیئب را ارائه � دهد. این سند در ابتدا در  
طور جدا�انه در چندین مکان برای اعضای جامعه و کارمندان منت�ش شدە بود. مدل  منت�ش شد ، و ترکیئب از برنامه هایی بود که قبً� به  

کت کنندە است. آموز  ترکیئب شامل ترکیئب از آموزش حضوری و از راە دور برای دا�ش  ان �ش
 

 1 اول  مرحله

 

ی غ�ی حضوری ترکیئب از اوا�ل تا�ستان آغاز شد و شامل جلسه کاری هیئت مدیرە مدرسه در  ژوئن   16برنامه ر�زی برای اجرای �ادگ�ی
ی   ا��� دا�ش آموزان در   ا�ت�ب پ�ش رفت و  27تا    2020سپتام�ب سال  8، که در   1بود. در مرحله  آموزش از راە دور ، با  %100�ادگ�ی

کت   .در جدول ز�ر ذکر شدە است 1� کنند. استثنائات و جدول زماین �س�ار محدود برای مرحله  �س�ار محدود �ش

�د: کدام دا�ش آموزان و تعداد آنها؟  مرحله اول برنامه آموزش هی�ب

وع �دی تار�ــــخ �ش  دا�ش آموزان برنامه آموزش هی�ب
 تعداد 

September 8 
فته مونرو   900 آ�اد� فئن پ��ش

October 13 
که آموزش همگام استاندارد در�افت � کنند، پ�ش  معلوالن  دا�ش آموزان آموزش و�ژە  

 یپ ، با موافقت ت�م آموزش انفرادی و�ژە ِآی ای  22د�ستاین تا سن 
 

264 

October 13 
 ، که   22تا  پ�ش د�ستاین دا�ش آموزان دارای معلول�ت در برنامه های خودمختار ،  

گ
سال�

  شدە است تأی�د  IEP توسط ت�م های
583 

October 27 
 1,705 ) 1.9 - 1کالسهای ز�ان آموزان انگل��  ( 

October 27 
 165 پ�ش د�ستاین 

 زمان بندی مرحله اول 

July 21  
٪ آموزش از راە دور با  100سال تحص�� را با   LCPS" هیئت مدیرە �ک حرکت را تص��ب کرد که
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 ".مراحل پ�ادە سازی مدل ترکیئب را ادامه � دهداستثنائات �س�ار محدود آغاز � کند و 

August 18 
 جلسه هیئت مدیرە مدرسه 

ی را ارائه دادند  1کارکنان اطالعات م��وط به مرحله    و تصم�م گ�ی

September 8  ن روز مدرسه  اولنی

وع � کنند  MATA دا�شج��ان حضوری را �ش ی ترکیئب غ�ی  �ادگ�ی

October 13   وع � کنند گروە های کوچ� از ی غ�ی حضوری را �ش  دا�ش آموزان دارای معلول�ت �ادگ�ی

October 27  وع � کنند ی ترکیئب را به صورت حضوری �ش  دا�ش آموزان پ�ش از مهد کودک �ادگ�ی

ی ترکیئب را به صورت حضوری آغاز � کنند 1.9-1.0ز�ان آموزان انگل�� (سطح   ) �ادگ�ی

 

 2 مرحله دوم 

 

، ب�ش�ت    2ا�ت�ب آغاز � شود رأی داد. در مرحله  27از مدل ترکیئب که از  2سپتام�ب ، هیئت مدیرە مدرسه به اجرای مرحله    22در  
ند. موارد استثنا  کت کنندگان مرحله  Exp دا�ش آموزان هنوز به صورت مجازی �اد � گ�ی دە عالوە بر �ش در مدل ترکیئب ،   1گس�ت

    2مرحله  
�
را شامل � شود که والدین / ��رستان آنها مدل ترکیئب را برای ترم اول   2موز در مهد کودک تا کالس دا�ش آ  6،900تق��با

  .انتخاب کردە اند
�
کت � کنند.  2دا�ش آموز در مرحله   10،500این نت�جه در مجم�ع تق��با  در مدل ترکیئب �ش

 

 ؟دا�ش آموزان مرحله دوم چه کساین هستند و تعداد انها چند نفر است

وع ی ترکیئب  تار�ــــخ �ش تعداد دا�ش  دا�ش آموزان �ادگ�ی
 آموزان 

October 27  
 

گ
  2,100 آماد�

  2,500 کالس اول
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  2,300 کالس دوم 

 زمان بندی مرحله دوم 

September 22  جلسه هیئت مدیرە مدرسه 

 را ارائه دادند  2کارکنان اطالعات م��وط به مرحله  

 ا�ت�ب آغاز شود.  27از   2اجرای مرحله  هیئت مدرسه رأی داد که 

Early October   از جمله ارتباطات    2ارتباطات اضا�ن ارسال شدە به کارکنان و خانوادە ها در مورد اجرای مرحله ،
ی حضوری   خاص مدرسه و اختصاص دا�ش آموزان به روزهای خاص برای �ادگ�ی

October 27   ی ترکیئب  2کودکستان تا کالس وع  �ادگ�ی  کردند. برای حضور در کالس را �ش

 

 3  مرحله سوم 

 

ند. مدل ترکیئب برای دا�ش آموزان ابتدایی که والدین /    3در مرحله  ، ب�ش�ت دا�ش آموزان دورە متوسطه به صورت مجازی �اد � گ�ی
ا�ط مجاز. دا�ش آموزان   ��رستان آنها مدل ترکیئب را برای ن�مسال اول انتخاب کردە اند ، به طور کامل اجرا � شود ، درصورت �ش

ی همسو ( 1مرحله    که معلول�ت دارند کساین  ترکیئب و   ا�ط که از ط��ق استانداردهای �ادگ�ی کت کنندە و واجد �ش ) و کساین  ASOL�ش
روز   4، � توانند حدا���  تا فارغ التحص�الین که به مدرسه برم�گردند   PreK  از که از ط��ق برنامه های خود مختار آموزش � بینند ،

کت کنندگان در مرحله  IEPکه توسط ت�م   چه که براساس آنآموزش حضوری در�افت کنند   ن شدە است. عالوە بر �ش و   1آنها تعینی
ن   5تا   3دا�ش آموز در کالس    7،570شامل تق��با   3در مدل ترکیئب ، مرحله   2مرحله   آ�اد� دا�ش آموزان سال آخر و همچننی

نها مدل ترکیئب را برای آنها انتخاب کردە اند ترم اول این  آ�اد� علوم است که والدین / ��رستان آ  آخ��ــهای مهند� و فناوری و سال
 
�
کت � کنند.  3دا�ش آموز در مرحله   18،070نت�جه در مجم�ع تق��با  در مدل ترکیئب �ش

 زمانبندی مرحله سه  

 در مرحله سه دا�ش اموزان 

وع ی ترکیئب دا�ش آموزان  تار�ــــخ �ش تعداد دا�ش  �ادگ�ی
 آموزان 
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December 1  2,439 کالس سوم 

 2,383 کالس چهارم

 2,488 کالس پنجم 

 200 آ�اد� مهند� و فئن 

 60 آ�اد� علوم 

 زمان بندی  مرحله سوم 

October 27  جلسه هیئت مدیرە مدرسه 

 را ارائه � دهند  3کارکنان اطالعات م��وط به مرحله  

November 10  وع مرحله  جلسه و�ژە احتما� هیئت اجرای   3مدیرە مدرسه برای برر� موارد عم� م��وط به �ش
 مدل ترکیئب 

As early as November 
11 

 ارتبا� که برای کارمندان و خانوادە ها ارسال شدە است 

December 1    ی ترکیئب را به صورت حضوری آغاز � کند 5تا   3پا�ه های  �ادگ�ی

 

 و بعد آن  چهارم ترم دوم: مرحله  

 

 4گ��نه های مورد برر� برای مرحله 

 4دستورالعمل ترکیئب در مرحله  

وع مرحله    10در   ژان��ه تص��ب کرد ، که شامل همه دا�ش آموزاین    21اجرای مدل ترکیئب را در   4نوام�ب ، هیئت مدیرە مدرسه �ش
ی ترکیئب را انتخاب � کنند. هیئت مدرسه  ن رأی داد كه كاركنان است که برای ترم دوم �ادگ�ی برای برنامه ر�زی كالسهای   LCPSهمچننی

٪ از راە دور برای دا�ش آموزان متوسطه آمادە شوند ، ز�را كارمندان برای اجرای مدل ترکیئب برای دا�ش  100آموزش تلف��ت همزمان و  
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ی همزمان شامل آموزش مستق�م و  ی تعام� برای مدل ترکیئب و آموزان متوسطه در ترم دوم آمادە � شوند ، با �ادگ�ی ٪  100�ادگ�ی
کت کنندگان در مدل آموزش از راە دور.   �ش

مدیران توانایی انعطاف پذیری در کار با ت�م های معلم در مدرسه خود را برای توسعه و اجرای روش های متن�ع در آموزش همزمان  . 2
 و تجارب کل گروە را دارند. مانند زمان برای تم��ن مستقل هدا�ت شدە ، کار در گروە های کوچک 

٪ آموزش از راە دور برای دا�ش آموزاین که آن را در نظرسن�ب اول��ت والدین / ��رست انتخاب � کنند ، همچنان �ک  100. 3
 گ��نه است. 

 برای کالس های همزمان ترکیئب و 
گ

 آموزش از راە دور  %  100آماد�

٪ آموزش از  100، انتقال به آموزش ترکیئب با کالسهای ترکیئب همزمان و    2ا�ت�ب ، کارکنان اطالعات اضا�ن در مورد گ��نه   27در تار�ــــخ 
آموزش   learning 100راە دور ارائه دادند. مدیران منطقه در حال کار با مدیران متوسطه برای آمادە سازی برای ارائه آموزش ترکیئب و 

آموزش از   learning 100ر در طول ترم دوم هستند ، از جمله با ارائه کالس های �س�اری که شامل آموزش ترکیئب همزمان و از راە دو 
 راە دور است. 

ات برنامه اواسط سال و سازگاری انتخاب رشته و   از مزا�ای استفادە از دستورالعمل همزمان � توان به کاهش الزامات م��وط به تغی�ی
ن از ترم اول به ترم دوم اشارە کرد. چالش های م��وط به آموزش همزمان شامل دشواری معلمان در برگزاری کالس های  تکال�ف معلما 

در   LCPSدا�ش آموزان حضوری و از راە دور به طور همزمان و افزا�ش بالقوە زمان نما�ش برای دا�شج��ان آموزش از راە دور است.  
ی ترکیئب  �ن ن�ازهای همه دا�شج��ان ، این عوامل را ارز�ایب � کند. حال برنامه ر�زی برای �ادگ�ی ن به�ت   ترم دوم برای تأمنی

 به آموزش همزمان در سطح متوسطه تحت بخش آموزش در مدل ترکیئب  
�
برای کسب اطالعات ب�ش�ت در مورد آموزش همزمان ، لطفا

 این سند مراجعه کن�د. 

 

 4زمانبدین مرحله 

Students 

Possible  
Start Date 

Students in Hybrid Learning # of 
Students 

January 21 6th grade TBD 

7th grade TBD 

8th grade TBD 

9th grade TBD 

10th grade TBD 
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11th grade TBD 

12th grade TBD 

Stage 4 Timeline 

October 27 Stage 2 began 
School Board Meeting 
School Board considered information item relating to how to respond if the 
proportion of parents/guardians choosing hybrid for semester 2 increases 
significantly, and the options for the semester 2 Stage 4 model for secondary 
students.  

November 10 School Board Meeting 
School Board considers action item relating to how to respond if the proportion 
of parents/guardians choosing hybrid for semester 2 increases significantly, and 
the semester 2 Stage 4 model for secondary students.  

November 11-20 Survey window for parents/guardians. Parents/guardians receive information 
regarding the semester 2 Stage 4 model for secondary students and how LCPS 
will respond if the proportion of parents/guardians choosing hybrid increases 
significantly. 

December 15  School Board considers an action item relating to starting Stage 4 on January 21, 
conditions permitting. 

January 21 Stage 4 implementation of the hybrid model could commence, conditions 
permitting, if authorized on December 15. 

�� برای ترم دومروشهای تفک�ک  ن  ف�ی

ا�ت�ب ، کارمندان تنظ�مات کالس د�گری را که برای ترم دوم در نظر گرفته شدە است ، ارائه دادند. سنار�وها شامل  27در 
) با  sfفوت م��ــع (  850گ��نه هایی برای نمونه کالس های ابتدایی و متوسطه بود. این نمونه ها در کالس های ابتدایی در 

متمرکز شدند. برنامه ر�زی برای ترم اول شامل پ�ک��ندی کالس دا�ش   sf 730و �ک کالس متوسطه در �ک توالت داخ� 
آموزان و کارکنان بر اساس فاصله هشت پا از همه افراد در اتاق بود. فاصله هشت پا اجازە � دهد تا حداقل توص�ه شود  

. این پ�ک��ندی ترم اول ظرف�ت دا� 6 در کالس متوسطه را   11در کالس ابتدایی و   10شجویی فوت جدا شدن بیئن از بیئن
فراهم � کند. هر دو با �ک معلم در فضا برنامه ر�زی شدە اند. نمودارهایی که پ�ک��ندی را �شان � دهند برای وض�ح ارائه  

 � شوند. 

� کند. در نمودارها ،  تنظ�مات جا�گ��ن کالس که در ز�ر �شان دادە شدە است ، شش فوت فاصله برای معلمان را فراهم 
های دا�ش آموز را از  ن این امر با خط عمودی (تص��ر سمت چپ) و خط اف�ت (تص��ر راست) جدا شدە است که م�ی

های معلم جدا � کند.  ن  م�ی
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Elementary Classroom Capacity:   
Desks 8 Feet Apart: (Current configuration) 

Secondary Classroom Capacity:  
Desks 8 Feet Apart: (Current configuration) 

 تنظ�مات جا�گ��ن

ا�ت�ب به هیئت مدیرە ارائه شد. تنظ�مات جا�گ��ن �ک شبکه فاصله شش فوت   27جا�گ��ن ارائه شدە در ز�ر در  تنظ�مات
دا�ش آموز را برای کالس های ابتدایی و متوسطه ارائه � دهد. در کالسهایی   18و  17را ارائه � دهد و ظرف�ت کالس های 

ن دا�ش آموزان کاهش � �ابد ، هیچ فا ن معلم و دا�ش آموزان کاهش نخواهد �افت. که فاصله م�ی در غ�ی  صله ای بنی
ی از ب�ماری (شکل اینصورت،  ل و پ�شگ�ی ) را ارائه ن� دهد و وزارت بهداشت و�رجین�ا  CDCبندی متناوب مرا�ز کن�ت

 " داشته باشد. نوک تا نوک" فاصلهتوص�ه � کند شش فوت  
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Elementary Classroom Capacity    
Desks 6 Feet Apart 

Secondary Classroom Capacity      
Desks 6 Feet Apart 

 
 
 

 
 

را برای کالس های ابتدایی و متوسطه ارائه   20فوت را فراهم � کند و ظرف�ت دا�شجویی   5پ�ک��ندی جا�گ��ن دوم شبکه ای با فاصله  
های دا�شجویی ، قادر به ارائه   ن ن م�ی ن بنی شش فوت جدا   VDHو  CDC� دهد. این ط�ح ها عالوە بر کمبود فضای کا�ن برای راە رفنت

 ند. شدن بیئن از بیئن ن�ست

 

 

Elementary Classroom Capacity    
Desks 5 Feet Apart 

Secondary Classroom Capacity      
Desks 5 Feet Apart 
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 آمادە سازی 

 آمادە سازی برای آموزش ترکییب 

ی حضوری ترکیئب مرحله  ی غ�ی حضوری   2آمادە سازی برای �ادگ�ی شامل توسعه منابع آموز�ش برای �شتیباین از �ادگ�ی
ندگان جوان (مهد کودک تا کالس  ) برای معلمان بود. عالوە بر این ، ت�م های انتقال بخش برای گروە  2ترکیئب برای �ادگ�ی

 برای بحث در مورد حمل و نقل ،   K-2گل�� ، آموزش و�ژە و های مختلف دا�شجویی ، مانند ز�ان آموزان ان
گ

، هفت�
ی مدرسه و معلمان کار کردند تا   ن با ت�م های ره�ب �ایب ، برنامه ر�زی و دستورالعمل ها مالقات � کردند. ت�م ها همچننی مس�ی

 برنامه هایی را برای کار همزمان با آموزش از راە دور و مدل ترکیئب آمادە کنند. 

، اسناد اصالح شدە    12تا   3و بعد از آن شامل توسعه منابع آموز�ش اضا�ن برای حما�ت از پا�ه های   3مات مرحله مقد
محدودە و توا� برای سه ماهه دوم و ترم دوم و شب�ه سازی های مدرسه شامل آموزش همزمان حضوری و آموزش از راە  

 دور همزمان است. 

 و شب�ه سازی  برنامه آزما��ش 

 زی هاشب�ه سا

ی غ�ی حضوری ا�من و موثر غ�ی حضوری   21شب�ه سازی های مدرسه هفته   اتژی های �ادگ�ی سپتام�ب برای اطالع از اس�ت
ی اضا�ن   2برای مرحله  آغاز شد. شب�ه سازی ها فعال�ت های کوتاە (دو ساعت تا �ک ن�م روز) هستند که �ک تج��ه �ادگ�ی

ی حضوری ا�من و موثر. برای مدیران و مدرسه فراهم � کند پرسنل  اتژی های آ�اهانه برای �ادگ�ی  سطح و اس�ت

ن ممکن است شامل   لفه های خاص مدرسه باشد: مو هر شب�ه سازی ممکن است شامل اجزای ز�ر باشد و همچننی

 

 

سازی های اضا�ن انجام و بعد ، برنامه ر�زی شدە است که در � ماە های ا�ت�ب و نوام�ب شب�ه  3با آمادە سازی کارکنان برای مرحله  
ی حضوری و   ٪ دا�شج��ان آموزش از راە دور است. هدف  100شود. شب�ه سازی شامل آموزش همزمان دا�ش آموزان ترکیئب �ادگ�ی

اتژی های آموز�ش برای آموزش همزمان است.   از شب�ه سازی های کالس شامل آزما�ش کالس ، فناوری و اس�ت
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 برنامه های آزما��ش  

. خلبانان در نوام�ب و دسام�ب در چندین  مدت زمان   خلبانان ب�ش�ت از شب�ه سازی است ، از �ک روز کامل مدرسه تا �ک هفته �ا ب�ش�ت
ستان برنامه ر�زی شدە اند. هدف خلبانان ، بر خالف شب�ه سازی آموزش همزمان �ا سایر جنبه های خاص �ک   ستان و دب�ی مکان دب�ی

ن کالس  روز مدرسه ، تم��ن تمام جنبه ها  ی �ک روز مدرسه است ، از ورود به مدرسه از ات��وس و اتومب�ل تا آموزش کالس ، انتقال بنی
ها ، وعدە های غذایی ، فعالیتها و اخراج در خلبانان ممکن است دا�ش آموزاین (با اجازە والدین / ��رست) در مدرسه و از خانه  

کت کنند.   �ش

 نظرسن�ب ها 

 نظرسن�ب دا�ش آموزان متوسطه 

ن   12تا   6از همه دا�ش آموزان در کالس های  ا�ت�ب �ک نظر سن�ب اخت�اری و ناشناس   16ا�ت�ب و  9خواسته شد که در � مشاورە بنی
را انجام دهند. دا�ش آموزان در مورد تج���ات خود در آموزش از راە دور از ابتدای سال تحص�� ، از جمله احساسات آنها در مورد  

ی همزمان و تکال�ف و برنامه آموزش از راە دور ،  ی همزمان ، �ادگ�ی . نتایج برای آ�ا� از  AABBمقدار زمان �ف شدە در �ادگ�ی
 شدە است. مراحل بعدی آموزش از راە دور استفادە 

 نظرسن�ب پرسنل آموز�ش 

د تا نظرات خود را در  ا�ت�ب ، �ک نظرسن�ب مشابه نظرسن�ب دا�ش آموزان متوسطه برای پرسنل آموز�ش ارسال ش  13در طول هفته  
االیت در  questionsمورد تج���ات خود در زمینه آموزش از راە دور از ابتدای سال تحص�� جمع آوری کنند. این نظرسن�ب شامل س 

ی همزمان و برنامه  ی همزمان ، �ادگ�ی ی از راە دور ، مدت زمان �ف شدە در �ادگ�ی بود.   AABBمورد احساسات آنها در مورد �ادگ�ی
ا� گذاشته    10تایج در تار�ــــخ ن  . شد نوام�ب با هیئت مدیرە مدرسه به اش�ت

 نظرخوا� از اول��ت / والدین 

ن نظرسن�ب اول��ت والدین در ماە نوام�ب از   ی غ�ی    20نوام�ب تا  11دومنی کت در �ادگ�ی نوام�ب برای انتخاب اول��ت فرزندشان برای �ش
ی در ترم 100حضوری ترکیئب �ا   برای    4مرحله   2. والدین / ��رستان در مورد مدل ترم برنامه ر�زی شدە است دوم٪ فاصله �ادگ�ی

در صورت افزا�ش قابل توجه �سبت والدین / ��رستان    LCPSدا�ش آموزان متوسطه اطالعات و جزئ�ات م��وط به نحوە پاسخگویی 
ی ترکیئب ، را در�افت � کنند.   برای �ادگ�ی
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ن مراحل   دسته بندی دادە ها برای اطالع از انتقال بنی

 اطالعات بهداشت عمو�

ی از ب�ماری ها ( ل و پ�شگ�ی ندگCDCنمودار مرا�ز کن�ت ان ذکر کردە است که با�د هنگام  ) در ز�ر شاخص های اص� را برای تصم�م گ�ی
ند. شاخص های اص� شامل اقدامات انتقال   ی برای باز کردن ، تعط�� �ا بازگشایی مدارس به مرور زمان در نظر بگ�ی تصم�م گ�ی

ی توانایی مدرسه در پایبندی به پنج ( ن اندازە گ�ی اتژی اص� کاهش است. 5اسا� جامعه و همچننی ن ب�ان �    CDC) اس�ت دارد  همچننی
�ن حد ، عم� و عم� اطمینان حاصل كنند. مدارس دولئت   كه مدارس با�د از استفادە و ال�ه بندی اقدامات تخف�ف اضا�ن در ب�ش�ت

Loudoun County  اتژی های کاهش توص�ه شدە را همانطور که در این سند ذکر شدە    COVID-19روش هایی را توسعه دادە و اس�ت
اتژی های کاهش سالمت عمو�" را ببین�د) و برنامه بهداشت  است اجرا � کن�د (بخش "اس   . LCPS COVID-19�ت

 

 

 

 

 

را تأی�د � کند و وب سایئت را برای �شان دادن اص� ت��ن شاخص های   CDC K-12وزارت بهداشت و�رجین�ا ، مع�ارهای مدرسه 
اص� انتقال اسا� جامعه ا�جاد کردە است. نمودار ز�ر �شان � دهد که چگونه � توان راهنمای فاز برای مدارس و�رجین�ا را برای در  

ن فعال�ت مدرسه بر اساس سطح انتقال   در مدارها هماهنگ کرد.   CDCنظر گرفنت
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ل   ان انتقال جامعه را کن�ت ن ن م�ی وزارت بهداشت و�رجین�ا آنچه را که از آن به عنوان بار ب�ماری و روند هر منطقه �اد � شود و همچننی
ن کارکنان   PCR� کند. مع�ارهای منفرد بار و روند شامل مع�ارهای ز�ر است: ن�خ بروز مورد ؛ درصد �ست �ست   ؛ شی�ع موارد در بنی

ی شدن در م تخت ب�مارستان که در حال   ICUراقبت های بهداشئت ؛ بازد�د از بخش اورژا�س برای ب�ماری مانند و�روس کرونا. �س�ت
س بودن    ب�مارستان.   PPEحا�ن اشغال شدە است. و در دس�ت

 

د. وی مشاهدە  را  LCPS را �ش��ق � کند تا دادە های بهداشت عمو� خاص LCPS مدیر ادارە بهداشت شهرستان لودون در نظر بگ�ی
ان انتقال جامعه مح� و منطقه ای از �ک سو و انتقال در مدارس ما از سوی د�گر وجود دارد �ا   ن ن م�ی � کند که �ک ارتباط مثبت بنی
ممکن است وجود نداشته باشد. به عنوان مثال ، انتقال قابل توجه جامعه ممکن است در شهرستان لودون رخ دهد ، حئت در حا�  

اتفاق � افتد. برعکس ، انتقال کم جامعه ممکن است در شهرستان لودون رخ دهد ، حئت در حا� که   LCPS که انتقال کم در مدارس 
ن مراحل ،   ی در مورد انتقال بنی عالوە بر دادە های بهداشت عمو�   LCPSانتقال قابل توج� در مدارس ما رخ � دهد. در تصم�م گ�ی

د LCPS های بهداشت عمو� م��وط به شهرستان و منطقه ، دادە  ن در نظر � گ�ی  .را ن�ی

 

 

 

 اجرای کامل مراحل مختلف اقدامات الزم بهداشیت 

که به عنوان ناظران کاهش سالمت آموزش د�دە اند ، دادە هایی را در مورد   LCPS ن سطح مدارس ، با �شتیباین کارمندانمدیرا 
مانند موارد ز�ر �شان � دهند. بخش خدمات دا�ش آموزان و بخش خدمات �شتیباین (از  سازگاری اجرای روش های کاهش سالمت ،  

جمله هماهنگ کنندە ا�مئن و بهداشت مح�ط) وظ�فه کار با مدارس در جمع آوری و استفادە از این دادە ها را دارند. دادە ها برای  
ن برای   شناسایی نقاط قوت و فرصت های بهبود در اجرای سازگار روشهای کاهش سالمت استفادە خواهد شد. این اطالعات همچننی

ن مراحل استفادە خواهد شد .ارز�ایب انتقال بالقوە بنی

 

 کارمندان کا�ن و مورد ن�از

ن ن�ازهای فع� و مرحله بعدی پرسنل هنگام انتقال به هر مرحله مهم است  .توانایی ما در تأمنی



16 

 وسا�ل کا�ن 
ن ن�ازهای فع�  ات حفاظت شخ�توانایی ما در تأمنی ن ن کردن و سایر کاالهای   (PPE) و آیندە تجه�ی ، پوشش صورت ، وسا�ل تم�ی

ن از انتقال مرحله به مرحله مهم است وری است ن�ی  .م��ن که برای حما�ت ا�من از دا�شج��ان و کارمندان �ن
 

ی از ط��ق آموزش ترکییب   ادامه �ادگ�ی

LCPS  ی نا�ش از ی تا حد  اختالالت در �ادگ�ی ی � کند. تداوم �ادگ�ی قرنطینه کردن �ا انزوای دا�ش آموزان �ا اعضای کارکنان را پ�گ�ی
 .ز�ادی به اجرای مداوم روشهای کاهش سالمت م��وط خواهد شد

اتژی های بهداشت عمو�  اس�ت

اتژی های کاهش سالمت عمو� در حال اجرا است. نمودار ز�ر در ابتدا برای استفادە توسط کارکنان  ته�ه شدە است   LCPSانواع اس�ت
اتژی های کاهش بهداشت عمو� را که در   استفادە � شود ، ارائه � دهد. در حا� که روشهای   LCPSو نمونه های یب شماری از اس�ت

است ، اما با توجه به تج���ات   COVIDیر مکانهای این سند ، ب�انگر رو�کرد فع� ما در کاهش شی�ع و�روس توص�ف شدە در ز�ر و سا 
 ما �ا راهنماییهای اضا�ن از طرف آژا�سهای بهداشت عمو� ، انتظار � رود که با گذشت زمان تغی�ی کنند. 

 COVID-19پرسشنامه روزانه برر� عالئم 

اتژی های کاهش سالمت در اول��ت مدارس دولئت شهرستان   محافظت از سالمئت دا�ش آموزان و کارمندان از ط��ق اجرای مداوم اس�ت
ندە حضوری مشارکت داشته باشند و با تکم�ل   کت کنندە و �ادگ�ی لودون است. انتظار � رود که کل�ه دا�ش آموزان و کارمندان �ش

هر روز صبح در �ک روز مدرسه برنامه ر�زی شدە ، مراقبت از جامعه را انجام دهند.    COVID-19ئم  پرسشنامه مورد ن�از برر� عال 
 پرسشنامه آنالین را � توان�د در عرض چند دق�قه روی تلفن هوشمند �ا را�انه تکم�ل کن�د. 

کت کنند ، از   �دی �ش ی حضوری هی�ب ط��ق  والدین / ��رستان دا�ش آموزاین که قرار است در �ادگ�ی
LCPS_Symptomcheck@qualtrics-survey.com   ا�م�� با پیوند به �ک پرسشنامه آنالین در�افت � کنند. هر لینک

ن   مخصوص هر دا�ش آموز است. بنابراین ، والدین / ��رستان برای هر دا�ش آموز ثبت نام شدە ا�م�� در�افت � کنند. همچننی
 را به جای ا�م�ل در پ�ام متئن انتخاب کنند.  والدین ممکن است گ��نه در�افت پرسشنامه 

ا�ر قرار ن�ست دا�ش آموز به مدرسه برود ، ممکن است والدین �ا ��رست وی ب�ان کنند که دا�ش آموز قرار ن�ست در مدرسه  
 حضور �ابد و والدین �ا ��رست ن�ازی به تکم�ل بق�ه پرسشنامه ندارند. 

ر� کند تا �شان دهد دا�ش آموز از ط��ق ارائه دهندە خدمات بهداشئت به خودزین �ا قرنطینه  را بر  YESا�ر �� از والدین / ��رست 
مثبت قرار گرفته �ا عالئ� را تج��ه � کند ، دا�ش آموز نبا�د خود را   COVID-19اطالع دادە شدە است ، در معرض فردی مبتال به 

ند �ا از  به مدرسه معر�ن کند. از والدین / ��رستان خواسته � ش ود با شمارە تلفن خط م�ش حضور و غ�اب تماس بگ�ی
ParentVUE  .استفادە کنند تا به مدرسه اطالع دهند که دا�ش آموز آنها غا�ب خواهد بود 

ون�� از دا�ش   �س از تکم�ل پرسشنامه برر� عالئم آنالین ، کارکنان بهداشت مدرسه ، دب�ی حضور و غ�اب و مدیر �ک گزارش ال��ت
 .COVID-19ین که برای حضور در مدرسه تأی�د شدە اند ، در�افت � کنند ، گزارش � شود بدون عالئم آموزا 

مورد ن�از دا�ش آموز خود را تکم�ل   COVID-19ا�ر والدین / ��رست قبل از ورود دا�ش آموز به مدرسه ، پرسشنامه برر� عالئم 
 شوند. نکند ، پرسنل دا�ش آموز از دا�ش آموزان پرس�دە �  

ا�ر دا�ش آموز به مدرسه برسد و در ل�ست دا�ش آموزان مورد تأی�د نباشد ، براساس پرسشنامه برر� عالئم ، �ا عالئ� را �شان �  
دهد ، دا�ش آموز برای ارز�ایب ب�ش�ت توسط مانیتور اتاق مراقبت به اتاق مراقبت مشخص در مدرسه منتقل � شود و کارکنان دف�ت  

 بهداشت. 

 COVID-19د کنندگان: پرسشنامه برر� عالئم بازد�
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ن این پرسشنامه قبل از ورود به ساختمان در هر مدرسه �ا ساختمان  ارسال � شود تا توسط بازد�د کنندگان تکم�ل   LCPSهمچننی
�ا پیوند   QRورودی شود. از بازد�دکنندگان خواسته � شود قبل از ورود به مدرسه ، پرسشنامه را تکم�ل کنند. برای راحئت آنها کد 

ون�� تکم�ل کند ، از طرف کارکنان   ون�� در ورودی مدرسه وجود دارد. ا�ر بازد�د کنندە ای نتواند ل�ست چک را به صورت ال��ت ال��ت
 االت برر� عالئم را قبل از ورود تأی�د کنند. checkمدرسه خواسته � شود بله �ا نه در مورد س 

وری   LCPSدکنندگان از ساختمانهای  لطفا توجه داشته باش�د: بازد� در حال حا�ن به افرادی که برای فعالیتهای مدرسه �ن
وری به ساختمان" مراجعه کن�د.  �ن  هستند محدود � شوند. در جدول ز�ر به "محدود کردن / محدود کردن بازد�دکنندگان غ�ی

 فاصله  گذاری اجتما� 
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ن خود و د�گران. ا�ر افراد از طول دو بازو نزد�ک�ت    6ترو�ــــج و اجرای عمل حفظ   ● فوت جدایی بنی
فوت از �کد�گر قرار دارند. به طور فعال نظارت کردە و از همکاران    6باشند ، احتماً� در فاصله 

 فوت فاصله داشته باشند.  6بخواه�د که در صورت امکان  
 ز آموزش ها و فعال�ت های کنار هم خودداری کن�د. ا  ●
ن مشت ، لرزش دست ، بزرگساالن �ا آغوش   ● �ک اجتما� از دست انداخنت به عنوان �ک ت�ب

 خودداری کن�د. 
اطمینان حاصل کن�د که عالئم در �تا� ساختمانها بر روی دیوارها نصب شدە است تا به   ●

 ظ کنند. فوت مناسب از �کد�گر را حف  6مردم کمک کند 
فوت از   6فضایی را در کالسها و سایر مناطق ساختمان به دا�ش آموزان اختصاص ده�د تا  ●

 سایر دا�ش آموزان جدا شود. 
لزل را به مکان های پذیرایی (کالس   ● ن ن کن�د که اجازە ورود / خروج م�ت برنامه های غذایی را تعینی

 ها و / �ا کافه ت��ا) بدهد. 
تنظ�م کن�د که برای انتقال های پل�این تعداد افراد در �ک منطقه را  برنامه های تغی�ی کالس را   ●

 به طور همزمان محدود کند. 
ن کارکنان برای ارتقا  ● �� در   andا�جاد برنامه زمانبندی وظ�فه برای تعینی ن و اعمال فاصله ف�ی

 هنگام ورود و اخراج سوار / اتومب�ل / وا�ر. 
لسات بزرگ حضوری را انجام نده�د ، در عوض  اجتماعات گروە های بزرگ مانند مجالس �ا ج ●

 آنها را از راە دور / به صورت مجازی انجام ده�د. 
 نفر در آسا�سور خودداری کن�د.   1در صورت امکان ، همزمان از ب�ش از  ●

 

 فاصله گذاری اجتما�: 

 تح��ل غذا 

ن   6هنگا� که خانوادە ها در حال ته�ه غذا هستند ، فاصله   ● کارکنان و اعضای خانوادە  فوت بنی
 را حفظ کن�د. 

ن غذا هستند �ادآوری کن�د تا فضای  ● ن �کد�گر را  6به افرادی که منتظر ن��ت گرفنت فوت بنی
 حفظ کنند. 

ن رو�روی خود قرار   ● هنگام تح��ل �ک مادە غذایی به �� از اعضای خانوادە ، آن را روی م�ی
ن کاال قدم جلو  ده�د ، قدم به عقب بگذار�د و اجازە ده�د تا عضو   خانوادە برای برداشنت

 بگذارد. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/social-media-toolkit/social-distancing-6ft-1080x1080.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/COVID19-k-12-school-posters-keep-space-when-outside.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/social-media-toolkit/social-distancing-people_1080x1080.mp4
https://drive.google.com/file/d/1k_E_cizlVX2hCdXHnzCpDcD61OZZlqMj/view
https://drive.google.com/file/d/1k_E_cizlVX2hCdXHnzCpDcD61OZZlqMj/view
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf


18 

 

 

 

 

 

 

 فاصله گذاری اجتما�: 

 

 هنگام غذا خوردن 

کت کنندگان در گروە کار را به   ●  نفر محدود کن�د.  10تعداد �ش
ن افراد را حفظ کن�د.   6�ک فضای  ●  فوت بنی

 به طرف  ○
�
د�گر پهن  کارکناین که در کنار هم کار � کنند با�د دستان خود را مستق�ما

ی کند.   کردە و به اندازە کا�ن از هم دور شوند تا انگشتان آنها از لمس جلوگ�ی
 با �کد�گر رو�رو   ○

�
ن کار � کنند ، کارکنان نبا�د مستق�ما وقئت کارمندان در دو طرف م�ی

 شوند. 
ن افراد ، تعداد سط�ح کار مورد    6برای کمک به حفظ فضای مورد ن�از  ○ فوت بنی

 افزا�ش ده�د. استفادە را 
 تح��ل   ○

�
هنگام تح��ل جعبه ها �ا سایر موارد از فردی به فرد د�گر ، آن را مستق�ما

ن �ا پ�شخوان قرار ده�د ، قدم به عقب بگذار�د و به   نده�د. درعوض ، آن را روی م�ی
د.   فرد د�گر اجازە ده�د تا کاال را تح��ل بگ�ی

ن در سینک ظرفشویی ، اطمینان حاص ○ ل کن�د که هنگام انتظار  هنگام ن��ت گرفنت
ن خود و فرد مقابل خود بگذار�د.  6ن��ت ،    فوت بنی

 در�ارە غذایی که ته�ه � کن�د صحبت نکن�د.  ●

 

 

 

یب مورد افراد از ورود و خروج 
 به ساختمان خودداری کن�د 

ل جمع�ت ، از جمله ، محدود کردن بازد�دکنندگان فقط به   ● ل های اداری م��وط به کن�ت کن�ت
وری در عمل�ات مدرسه با�د وجود داشته باشد و به آنها اعالم شود.   موارد �ن

وری به   ● � غ�ی �ن والدین / اسات�د و کارکنان را از تالش مدرسه برای محدود کردن دس�ت
 ساختمان آ�اە کن�د. 

شامل بازد�د کنندگان و    COVID-19○ محدود�ت های ورود به ساختمان در هنگام کاهش  ●
وری است. داوطلبان غ�ی   �ن

انان مهمان مجاز � توان برای ارائه اطالعات از   ● این های حضوری ، از سخ�ن ○ به جای سخ�ن
 راە دور دعوت کرد. 

● a   ن �ا ترک تحص�ل دا�ش آموز انجام ده�د که والدین / ��رست فرایندی را برای تح��ل گرفنت
 نکند.  در آن دا�ش آموز را به همرا� دا�ش آموز فراتر از دف�ت کار درگ�ی 

ا�ر با�د کاری برای دا�ش آموز آنها کنار گذاشته شود ، در دف�ت اص� به والدین / ��رستان   ●
 .کمک کن�د

ن خود  ●  �ا سوار شدن دا�ش آموزان از ماشنی
گ

والدین / ��رستان را �ش��ق کن�د هنگام رانند�
   خارج �شوند تا اختالط و ازدحام جمع�ت را در محل تخل�ه / وانت محدود کنند. 

ماسک پارچه ای و �کبار  
 م�ف 

 

 

LCPS Protocol for 
Face Coverings 

 
اطمینان حاصل کن�د که کارمندان منتسب به ساختمان شما از الزام و پروتکل   ●

LCPS    مرتبط با آن برای پوشش چهرە آ�اە هستند ، همانطور که در ستون سمت
 چپ پیوند دادە شدە است. 

پوشش های پارچه ای صورت را به کارمندان اختصاص دادە شدە در ساختمان شما   ●
ن ماسک های �کبار م�ف برای کارمندان ، دا�شج��ان �ا   ارائه � دهد. تأمنی

دمات تجاری و ما� برای پوشش صورت /  بازد�دکنندگان را حفظ کن�د. با خ
�د.   ماسک های اضا�ن �کبار م�ف تماس بگ�ی

● LCPS   پوشش صورت پارچه ای فراهم � کند.  5برای هر کارمند 
برای پوشش صورت ، صورت خود   LCPSکارمندان ممکن است مطابق با پروتکل   ●

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/31513/LCPS%20Face%20Covering%20Protocol.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/31513/LCPS%20Face%20Covering%20Protocol.pdf


19 

CDC Video: Young 
Adult 

CDC Video: How to 
Wear 

CDC Infographic 
VDH Poster 

Autism Research 
Institute Social Story: 

I Can Wear a Mask 
I Can Stay Healthy… 

 را بپوشند. 
● LCPS    برای دا�ش آموزان از خانوادە های فق�ی از نظر اقتصادی پوشش صورت

س   خ��داری کردە است و این موارد با درخواست دف�ت بهداشت مدارس در دس�ت
 است. 

پوشش مداوم پوشش صورت توسط کارکنان ، دا�ش آموزان و سایر افرادی که از   ●
 �د. اعمال کن LCPSپرد�س مدرسه بازد�د � کنند را طبق الزام 

به والدین / ��رستان ، فروشندگان و بازد�دكنندگان �ادآوری كن�د كه هنگام   ●
حضور در مدرسه ، پوشش الزم است. ا�ر بازد�دکنندە ای از پوشش صورت  

استفادە نکردە است ، از آنها بخواه�د که مطابق دستورالعمل فرماندار در مورد  
 ، روکش بپوشند.  CDCپوشش صورت و توص�ه های 

بازد�دکنندگان ماسک �کبار م�ف ندارند ، �ک ماسک �کبار م�ف ته�ه  ا�ر  ●
 کن�د. 

ماسکهای �کبار م�ف را در کالس و هنگام انجام وظ�فه هنگام صبح برای دا�ش آموزاین   ●
س داشته باش�د.   که پوشش صورت ندارند ، در دس�ت

 

 

 

   N95 ماسک   

 

 

● OSHA   برای محافظت از سالمئت کارکنان در هنگام مواجهه احتما� در محل کار با
خطرهای تنف� ، به محافظت تنف� ن�از دارد. هماهنگ کنندە خدمات �شتیباین ،  

 نظارت � کند.  LCPSگروە خدمات �شتیباین ، بر برنامه حفاظت تنف�  
ان خطر مرتب  ● ن ط با آن موقع�ت)  کارکنان مشخص شدە توسط موقع�ت (به دل�ل م�ی

 "آزما�ش مناسب" شوند.  N95با�د قبل از استفادە از ماسک  N95برای ماسک 
ن شدە است که    N95ماسک های  ● برای کارمندان خدمات بهداشئت دا�شج��ان تعینی

مسئول�ت مراقبت از دا�ش آموزان مبتال به ب�ماری های عفوین شناخته شدە �ا  
 مشکوک را دارند و ن�از به اقدامات احت�ا� در هوا دارند. 

عنوان  معلمان خاص ، دست�اران معلم ، دست�ارهای رفتاری و سایر افرادی که ممکن است به   ●
خدمت کنند ، ممکن است به دل�ل ن�ازهای منح� به   (BIT) عضوی از ت�م مداخله در رفتار

ن شدە ، ن�از به استفادە از ماسک   .داشته باشند N95 فرد دا�ش آموز (دا�شج��ان) تعینی

 

 هنگام  �فه چه با�د کرد 

بیئن خود را با  هم�شه هنگام �فه �ا عطسه �ا استفادە از قسمت داخ� آرنج ، دهان و  ●
 دستمال ببند�د و تف نکن�د. 

  20دستمال های استفادە شدە را در سطل ز�اله بینداز�د و بالفاصله دستان خود را حداقل   ●
 ثان�ه با آب و صابون �ش���د. 

س ن�ست ، دستان خود را با ضد عفوین کنندە دست که   ● ا�ر آب و صابون به راحئت در دس�ت
ن کن�60حداقل   د. ٪ ال�ل دارد تم�ی

ات �ا مواد غذایی که برای د�گران توز�ــــع � شود خودداری   ● ن از صحبت در�ارە اسناد ، تجه�ی
 کن�د. 

دماسنج بدون لمس برای برر� دمای دا�ش آموزان ،    LCPS 10برای هر مدرسه و مرکز   ● تب سنجهای بدون تماس 
 کارکنان و بازد�دکنندگان صادر شدە است. 

به طور تصاد�ن دمای دا�ش آموزان را هنگام ورود به مدرسه هنگام ورود   LCPSروزانه ، کارکنان   ●
 صبح و اواخر ورود ، برر� � کنند. 

سوار ات��وس / هر   1شود (روز برر� درجه حرارت تصاد�ن ممکن است به روش ز�ر انجام  ●

https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/44074407protect-wear-cloth-face-covering.mp4
https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/44074407protect-wear-cloth-face-covering.mp4
https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/1302130220_317296-How_to_wear_a_cloth_face_covering.mp4
https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/1302130220_317296-How_to_wear_a_cloth_face_covering.mp4
https://drive.google.com/file/d/1sgFunhoXasDKpfs_z6m0zqo95FPo-45e/view?usp=sharing
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2020/06/VDEM-MaskUP-Shareable_d1-b-Fit.jpg
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/ICanStayHealthybyWearingaFaceMask-F.PDF
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Infrared 
Thermometer PPT 

ن سوار ، روز  - 2ات��وس د�گر ، روز  ە)  -  3ماشنی  وا�ر ، و غ�ی
  PPTاعضای کارمندی که از دماسنج بدون لمس استفادە � کنند ، با�د آموزش صدای صویت   ●

را برر� کنند و برای اطالعات ب�ش�ت با کارمندان خدمات بهداشئت دا�شج��ان �ا خدمات  
 شجویی خود مشورت کنند بهداشئت دا�

درجه فارنها�ت باشد ، دا�ش آموز برای توجه   100.4ا�ر دمای دا�ش آموز ب�ش�ت �ا برابر با  ●
ن شدە اسکورت � شود.   ب�ش�ت به اتاق مراقبت تعینی

� به هر مکان فراتر از دف�ت اص� را دارند ، الزم است قبل از   ● بازد�دکنندگاین که انتظار دس�ت
�ت ، دمای هوا را برر� کنند تا به مکان د�گری در مدرسه بروند. برای  خروج از منطقه دف

وری به ساختمان   �ن زمینه اضا�ن به بخش محدود کردن / محدود کردن بازد�دکنندگان غ�ی
 مراجعه کن�د. 

ل�ست سوال  چک روزانه  
 سالمت 

 

 

 

Symptom Check 
Questionnaire 

  

CDC Poster 

ی حضوری الزم است که پرسشنامه برر�   ● کت کنندە در �ادگ�ی کارکنان و دا�شج��ان �ش
، فروشندە ای که نظرسن�ب   Qualtricsبا   LCPSعالئم را به صورت روزانه ارسال کنند. 

س قرار � دهد ، قرارداد  را از ط��ق پیوندها ، ا�م�ل های روزانه و متون روزانه در دس�ت
 �سته است. 

س خانوادە هایی قرار دهند که به   مدارس با�د  ● �سخه های کاغذی پرسشنامه را در دس�ت
� ندارند.   سند آنالین دس�ت

والدین / ��رستان قبل از اعزام / آوردن آنها به مدرسه ، پرسشنامه برر� عالئم دا�ش   ●
 آموز (های) خود را در خانه تکم�ل � کنند. 

 د در خانه بماند. ا�ر پاسخ هر س “ا� "بله" باشد ، دا�شجو با� ○
ن جلسه بلوک   ● ا�ر دا�ش آموز پرسشنامه تکم�ل شدە ای نداشته باشد ، کارکنان هنگام اولنی

را که متناسب با رشد است ، �  سواالت �ا اتاق خواب صبحانه ، از دا�ش آموز همان 
پاسخ "بله" دهد ، دا�شجو به اتاق مراقبت  سواالتپرسند. ا�ر دا�شجویی به هر �ک از 

ن   .شدە اسکورت � شودتعینی
کارکنان قبل از گزارش به کار ، پرسشنامه برر� عالئم آنالین و برر� درجه حرارت را در   ●

خانه تکم�ل � کنند. ا�ر پاسخ هر س “ا� "بله" باشد ، کارمند به خانه ماندن راهنمایی �  
 شود. 

ن    �ک �سخه چند ال�ه از پرسشنامه برر� عالئم را در خارج از ساختمان ، ● کنار درگاە دور�نی
� به مدرسه را دارند ، خواسته �   امنیئت قرار ده�د. از بازد�دکنندگاین که درخواست دس�ت

غ��الگری ارسال شدە توسط پورتال سواالت  شود که برر� کنند که آ�ا به هر �ک از 
ن امنیئت "بله" پاسخ دادە اند. در صورت پاسخ "بله" به هر �ک از  �د  ، بازد سواالتدور�نی

 .کنندە مجاز به ورود به ساختمان ن�ست

 نظافت دست 

 

 

VDH Poster 

Student Health 

ثان�ه شستشوی دست را با آب و صابون آموزش ده�د و تق��ت کن�د و نظارت را    20حداقل  ●
 افزا�ش ده�د تا از پایبندی معلمان ، دا�ش آموزان و کارکنان اطمینان حاصل کن�د. 

ن دستها را انجام دهند ، �ا از ضد عفوین   ● برای دا�شج��ان و کارمندان وقت بگذار�د تا شسنت
ون   احت حمام ، قبل از ناهار �ا ب�ی  در زمانهای کل�دی مانند �س از اس�ت

�
کنندە دست مخصوصا

 کن�د. بودن استفادە  
�� را اجرا کردە و از ازدحام در اطراف ظرفشویی سینک ظرفشویی / ضد عفوین   ● ن فاصله ف�ی

 کنندە خودداری کن�د. 
س کارمندان ، دا�شج��ان ،  60ضد عفوین کنندە دست با حداقل   ● ٪ ال�ل در دس�ت

 بازد�دکنندگان قرار ده�د. 
لب لمس � شوند (به  مواد ضدعفوین کنندە دست را � توان در نزد�� سطحهایی که اغ  ●

https://drive.google.com/file/d/1sNh2GfQ4bgBTjnUkO5bX9B6dFoXwBjcm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sNh2GfQ4bgBTjnUkO5bX9B6dFoXwBjcm/view?usp=sharing
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/domain/31513/documents/mitigation_health_plan/ScreeningQuestionnaire.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/domain/31513/documents/mitigation_health_plan/ScreeningQuestionnaire.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/COVID19-symptoms-tablegraphic-v1.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/13/2020/03/Hand-Washing-VDH.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nWoP98G6r2rIt-hums_P454oeT2PPe0D/view?usp=sharing
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Services PPT 

CDC Video 

CDC Video 

Autism Research 
Institute Social Story: 

Handwashing 

ک) و مناط�ت که صابون و آب به راحئت در   ات مش�ت ن عنوان مثال فوارە های آب ، درها ، تجه�ی
س ن�ستند (به عنوان مثال ، کافه های غذا ، کالس ها ، سالن های بدن سازی) قرار ده�د.   دس�ت

ی از بلع ال�ل �ا ت ● ماس با چشم ، بر  هنگام استفادە از مواد ضدعفوین کنندە دست برای جلوگ�ی
 آنها نظارت کن�د. 

ن دست در مناطق کامً� مشهود ،   ● های شسنت با قرار دادن �شانه های ب�ی مانند پوس�ت
 بهداشت دست را در �ا� مدرسه ارتقا ده�د. 

   
پروتکل بهداشئت دفاتر 
 و کلین�کهای بهداشئت 

 
 
 
 
 
  

Evaluating Symptoms 
 
 
 

 

هر مدرسه با�د "اتاق مراقبت" ، منطقه / اتا�ت را كه برای پزشكان و كاركنان مجبور است   ●
 را �شان دهند ، جدا كند.  COVID-19عالئم 

ی كه ن�از به م�ف دارو ، ن�از به كمك هاي اول�ه �ا د�دار  دف�ت بهداش ●
ت از دا�ش آموزاین

 برنامه ر�زي شدە دارند حما�ت خواهد كرد. 
اتاق مراقبت برای نظارت �ا مشاهدە دا�ش آموزاین که عالئ� دارند که ممکن است م��وط   ●

 باشد استفادە خواهد شد.   COVID-19به 
اتاق مراقبت ثان��ه را شناسایی کند که ممکن است در  در صورت امکان ، مدرسه با�د �ک  ●

ن کند و برای ضد عفوین   �� را تضمنی ن مواردی که اتاق مراقبت های اول�ه ن� تواند فاصله ف�ی
د.   اتاق مراقبت های اول�ه استفادە شود ، مورد استفادە قرار گ�ی

● CDC   ن کردن و ضد عفوین کردن ، مناط�ت وع تم�ی که توسط افراد    توص�ه � کند قبل از �ش
استفادە � شود و تا زمان عم� منتظر بمان�د را خاموش کن�د تا   COVID-19مبتال به 

 احتمال مواجهه با قطرات تنف� به حداقل برسد. 
اتاق مراقبت با�د به همان اندازە �ک کالس عادی باشد (در صورت امکان) ، جدا از دف�ت   ●

. بهداشت ، نزد�ک دف�ت بهداشت (در صورت امک  ان) و در مجاورت �ک خرو�ب
پرستار مدرسه �ا متخصص کلین�ک بهداشت بر دف�ت بهداشت نظارت � کنند و از مانیتور   ●

 اتاق مراقبت �شتیباین � کنند. 
�ا ب�ش�ت کارمندان �شتیبان دف�ت بهداشت را شناسایی کند   2هر مدرسه با�د حداقل   ○

اضطراری �ا در صورت غیبت کارکنان منظم ،  (�سته به اندازە مدرسه) تا در موارد 
س ن�ستند.   دف�ت بهداشت را تحت نظارت قرار دهد و افراد جا�گ��ن در دس�ت

�ا فروشندە طرف قرارداد   LCPSاتاق مراقبت توسط �ک فروشندە تمام وقت آموزش د�دە   ●
 کارمند خواهد شد. مسئول�ت اتاق مراقبت شامل موارد ز�ر است: 

�د ،   دمای دا�ش آموز را  ○  با �ک دماسنج بدون لمس بگ�ی
از دا�ش آموز بخواه�د عالئم خود را با استفادە از پرسشنامه برر� عالئم   ○

 شناسایی کند ، 
 ضبط اطالعات ،  ○
مشاورە با پرستار مدرسه �ا متخصص کلین�ک بهداشئت برای تماس با والدین /   ○

 ��رست برای انتخاب دا�ش آموز. 
 مراقبت در مورد روش های ز�ر آموزش � بینند: کل�ه کارکنان اتاق  ●
● Emergency  برنامه اضطراریCOVID-19 
ن کردن دست ●  پروتکل شستشوی و تم�ی

 استفادە از دماسنج بدون لمس  ○
 پرسشنامه برر� عالئم  ●

 کامل   PPEته�ه و ته�ه   ○
 اسناد و برنامه های ارتبا�  ○

https://drive.google.com/file/d/1nWoP98G6r2rIt-hums_P454oeT2PPe0D/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=eZw4Ga3jg3E
https://www.youtube.com/watch?v=DDjcJ-fSUgg&feature=emb_rel_pause
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yK3eNFxtwr6R7G4FfmKEXvHzSW8VM6cq/view?usp=sharing
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 آداب رادیو داخ� مدرسه  ○
ت ن�از ، به دا�شج��ان و کارمندان گزارش دهندە به  در صورت عدم پوش�دن صورت در صور  ●

 اتاق مراقبت ، روکش پارچه ای ارائه � شود. 
از والدین / ��رست خواسته � شود تا برای تح��ل دا�ش آموز به مدرسه ب�ا�د ز�را دا�ش   ●

 آموز مجاز به سوار شدن به خانه با ات��وس ن�ست. 
 
 
 
 
 

 و �ست  افرادی 
گ

رس�د�
 عالئم مثبت دارندکه 

 

 
 

19 Testing -COVID
Referral 

  
Evaluating Symptoms 

 
 برای اطالعات ب�ش�ت به بخش پروتکل اتاق بهداشت و مراقبت از بهداشت مراجعه کن�د.  ●
نما�ش � گذارند ، گزارش    را به COVID-19دا�شج��ان و / �ا کارکناین که عالئم م��وط به  ●

ن شدە گزارش �   � دهند �ا مشاهدە شدە اند ، برای مشاهدە ب�ش�ت به اتاق مراقبت تعینی
 شوند. 

ا�ر دا�شجو �ا کارمند پوشش روکش پارچه ای نداشته باشد ، �� از آنها به تناسب رشد ته�ه   ●
 � شود ، و 

خت�ار دا�شج��ان و کارکناین قرار  در ا   COVID-19اطالعات م��وط به فرآیند ارجاع آزما�ش  ●
د که عالئم م��وط به  را گزارش دهند. روند ارجاع شامل �ک دستور   COVID-19� گ�ی

است که   INOVA���ــــع شدە در   COVID-19و �ک  LCHDدائ� از دک�ت گودبندر ، مدیر 
 بدون ه��نه برای افراد ب�مه �شدە ارائه � شود. 

به خانه فرستادە شدە اند ، ممکن   COVID-19 م��وط به  دا�ش آموزاین که به دل�ل عالئم ●
است در صورت پا� شدن توسط �ک متخصص بهداشت ، که ممکن است شامل �ک  

 .قرنطینه �ا دورە انزوا �ا ارائه �ک نت�جه آزما�ش من�ن باشد ، به مدرسه برگردند

وا�نش در قبال 
�ستهای مثبت 

 19کوو�د 

 
Ending Isolation or 

Quarantine 
  

Isolation and 
ine DefinedQuarant 

  
 

● LCPS    در حال همکاری نزد�ک با ادارە بهداشتLoudoun (LCHD)   و س�است   8415و پ�ی
" است   ، "ب�ماری های منتقله از ط��ق خون ، م�ی ، وا��ی �ا عفوین

پرستار مدرسه / متخصص کلین�ک بهداشئت �ا ��رست کارمند با والدین / ��رست �ا   ●
ن کند: کارمند ارتباط برقرار �    کنند تا تعینی

وع شد  ○  .وقئت عالئم فرد �ش

 آخ��ن روز فرد در مدرسه �ا محل کار ○

 افرادی که ممکن است از نزد�ک با فرد تماس داشته باشند  ○

 استاد راهنما برای خدمات بهداشئت دا�شجویی مطلع � شود.  ●

ح  را مطلع � کند و جزئ�ات م��وطه را به �ش  LCHD��رست خدمات بهداشئت دا�شجویی  ●
ا� � گذارد.   جزئ�ات باال به اش�ت

● LCPS  وLCHD  برای شناسایی هرگونه تماس نزد�ک فرد و ارائه دستورالعمل برای آن افراد

https://drive.google.com/file/d/1tCcIwmr0oiCy4dg0XdKCAcuKjtABcvVW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tCcIwmr0oiCy4dg0XdKCAcuKjtABcvVW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yK3eNFxtwr6R7G4FfmKEXvHzSW8VM6cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6IgdxwjYnaMA5Ll21uuYWGQhNePyUtX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6IgdxwjYnaMA5Ll21uuYWGQhNePyUtX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zrsJRqTZFDBoreRuawm64-L-KmZvHDbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zrsJRqTZFDBoreRuawm64-L-KmZvHDbB/view?usp=sharing
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 همکاری خواهند کرد. 

ن کردن /   ● پرستار مدرسه / متخصص کلین�ک بهداشئت �ا ��رست متو� را برای انجام تم�ی
 ضدعفوین کردن مطلع � کند. 

 همکاری خواهد کرد تا در صورت گزارش مورد  LCPS العات عمو���رست با ادارە اط ●
COVID-19  در مدرسه �ا محل کار LCPS جامعه مدرسه را به جامعه مدرسه اطالع دهد ،. 

 رد�ایب تماس
 

 
 
 
 

CDC Poster 
 
 

● LCPS   موارد گزارش شدە �ا مشکوک به مثبتCOVID-19   را به ادارە بهداشت شهرستان
Loudoun (LCHD)  .اطالع � دهد 

مثبت باشد ، تحق�قات    COVID-19ا�ر �� از کارکنان �ا دا�ش آموزان از نظر آزما�ش  ●
 انجام � شود.  LCHDتماس با 

○ LCHD    موارد مثبت را از نزد�ک تماس گرفته و به آنها توص�ه � کند که در
 خانه خود را قرنطینه کنند. 

ن در معرض احتما� �ک مدرسه مطلع شود ، LCHDا�ر  ○ با خدمات    از قرار گرفنت
د تا به شما در شناسایی کساین که   LCPSبهداشئت دا�شجویی  تماس � گ�ی

  LCPSممکن است در آن مدرسه ارتباط نزد�ک داشته باشند ، کمک کند تا  
بتواند دا�ش آموزان و کارمندان شناسایی شدە را تا زماین که بازگشت آنها امن  

 نباشد ، از مطالعه خارج کند. 
● LCPS اورە با ، براساس مش LCHD   ن کند که در م�ان گروههایی از دا�شج��ان ، � تواند تعینی

و کارکنان که در معرض �ک مورد مثبت قرار دارند ، ن�از به قرنطینه خود است. حجم تماس  
ن � کند ی / کار در شخص را تعینی ان مکث �ادگ�ی ن  .های نزد�ک موارد مثبت م�ی

حضوری برای دا�شج��ان / کارکناین که از نزد�ک با موارد مثبت ارتباط   ● ی / کار غ�ی �ادگ�ی
ن شدە است. قرنطینه خود شامل   LCHDدارند مکث � شود ، همانطور که توسط  تعینی

ی مجازی �ا کار برای این افراد نخواهد بود.   مکث �ادگ�ی

 آ�ا� از آلرژی غذایی 
 

 

،   LCPSدا�ش آموزان مبتال به آلرژی را به عنوان مناسب در کتابچه راهنمای رو�ه   ●
 حما�ت از دا�شج��ان مبتال به آلرژی ، اسکان ده�د. 

اطمینان حاصل کن�د که دا�ش آموزان و کارکنان هنگام خوردن ناهار در هر مکان ، فاصله   ●
 بدین را تم��ن � کنند. 

از کارکنان �س از م�ف غذا در کالس ، از پا�   در صورت م�ف غذا در کالس ، �� ●
ن استفادە � کند.   LCPSکنندە مناسب   برای پا� کردن م�ی

روشهایی تعب�ه کن�د تا دا�ش آموزان بتوانند قبل و بعد از غذا خوردن دستهای خود را   ●
 �ش��ند. 

 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/Contact-Tracing-Infographic-FINAL.pdf
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 وسا�ل حفاظت شخ� 
 

 .کارکنان ارائه � شود ، ب�ان � کندرا که بر اساس موقع�ت آنها به   PPE مات��س ز�ر
 

AREA POSITION PPE PROVIDED 

  

Cloth 
Face 
Mask 

(5) N95 Mask* 

Gloves 
(non- 

medical) 
Gloves 

(medical) Goggles 

Face 
Shields 

with 
Goggles 

Face 
Shields 

(general/ 
medical) Gown 

Clear 
Mask 

Surgical 
Mask 

DIVISIONWIDE 
All FT and PT 
Employees X  

Upon 
Request    

Upon 
Request    

CLINIC STAFF 

School Nurse, 
Resource 

Nurse, Health 
Care Assistant X X  X X  X X  X 

ATHLETIC PROGRAMS 

Athletic 
Director, 
Athletic 
Trainer X X  X X   X  X 

SPECIAL EDUCATION 
PROGRAMS Autism X X  X X  X X   

SPECIAL EDUCATION 
PROGRAMS 

Multiple 
Disabilities X X  X X  X X X X 

SPECIAL EDUCATION 
PROGRAMS 

Intellectual 
Disabilities X X  X X  X X X X 

SPECIAL EDUCATION 
PROGRAMS 

Emotional 
Disabilities X X  X X  X X  X 

SPECIAL EDUCATION 
PROGRAMS 

Itinerant 
Specialist X X  X X  X X   

SPECIAL EDUCATION 
PROGRAMS 

Related 
Services X X  X X  X X X  

SPECIAL EDUCATION 
PROGRAMS ECSE X X   X  X X X X 

SPECIAL EDUCATION 
PROGRAMS Transition X X   X  X X X  

PUPIL SERVICES Diagnostics X        X  

TRANSPORTATION- 
SPED 

Bus Driver, 
Bus 

Attendant X  
Upon 

Request   X    X 

INSTRUCTION EL Teachers X        X  

INSTRUCTION 
Drivers Ed 
Teachers X          

*N95 masks are provided for some individuals in specialized programs within the categories above. 
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ل � شود تا منابع کا�ن  ل و کن�ت ن کنندە و ضد عفوین   PPE جدول زماین م�ف ، سفارش و تح��ل کن�ت و سایر وسا�ل ، مانند لوازم تم�ی
س باشد  .کنندە دست به راحئت در دس�ت

 

ی � شود. این از الزامات گزارشگری ما�  از ط��ق کد پروژە در س�ستم مدی��ت   COVID-19 کل�ه ه��نه های م��وط به ما� پ�گ�ی
ن سایر فرصت های احتما� باز�رداخت �شتیباین �   CARES Act برای در�افت و استفادە از بودجه  کند. و همچننی

 نظافت و بهداشت ب�ش�ت و دق�ق�ت 

فته نظافت برای امکانات ن   LCPS روشهای پ��ش فته در نظر گرفته شدە است. برنامه تم�ی   10برای پا� کردن حداقل  LCPS کردن پ��ش
در تمام سط�ح لم� ز�اد ، غ�ی منفذی در مناطق عمو� و حمام   EPA مورد تأی�د Virex II 256 بار در روز با ضد عفوین کنندە 

ن بار ضد عفوین خواهد کرد LCPS .مدرسه است  .�س از پا�ان مدرسه همراە با نظافت منظم کل مدرسه ، برای چهارمنی

وع رو�داد ، تمام سط�ح لم� باال را ضد عفوین � کنند. هر    2تا   1.5برای حوادث در مدرسه ، متول�ان �س از تنظ�م و قبل از �ش
ن � شوند. �س از اتمام رو�داد ، تمام سط�ح با ضد عفوین   ک و حمام های سطح باال با ضد عفوین کنندە تم�ی ساعت تمام سطح مش�ت

ی ضد عفوین    .. کنندە نهایی با�ت ماندە تا خشک شودکنندە با اس�پ

 

ن کند3ت�م متو� با�د سه (  •  .) بار در طول روز مدرسه و هر شب هر سطح از سطح تماس ز�اد خارج از کالس را تم�ی
ن �   • ن و صند� ، ا�ر از وسا�ل شخ� و مدرسه دور نمانند ، هر روز تم�ی ن ، م�ی سط�ح لم� بلند دف�ت و کالس ، از جمله م�ی

 .شوند
ن را انجام � دهند •  .ت�م حضانت خارج از ش�فت کاری که به طور معمول برنامه ر�زی شدە است ، نگهداری زمنی
د و �ک   • هنگا� که از دو اتاق مراقبت استفادە � شود ، هر اتاق مراقبت به صورت روزانه متناوب مورد استفادە قرار � گ�ی

ساعته عدم استفادە ، هر اتاق با استفادە از مواد  24ماند. در پا�ان دورە  ساعت �س از استفادە خا� با�ت � 24اتاق برای  
ن � شود ات حفاظت شخ� تم�ی ن  .ش�م�ایی استاندارد و تجه�ی

اسیون •  ارائه � شوند  HEPA اتاق های مراقبت با س�ستم ف�ل�ت
فته نظافت به همه زمان های حضانت موجود ن�از داشته باشد •  .انتظار � رود وظا�ف پ��ش
ن برنامه ر�زی خواهد شد که در طول تمام برنامه های استفادە از امکانات برنامه ر�زی شدە ، از   • ت�م متو� مدرسه همچننی

ن کند2، هر دو (  (PRCS) جمله پارک ها ، خدمات تف��� و خدمات عمو� ن را تم�ی ک سطح تم�ی  .) ساعت در مناطق مش�ت

 
 مح�ط داخ� 

)  HVACس�ست� از ته��ه کالس را انجام دادە است. س�ستم های گرما�ش ، ته��ه و ته��ه مطب�ع موجود (�سه�الت خدمات ارز�ایب 
ن ورود هوای تازە به س�ستم به روش های مختل�ن کار � کنند. حجم هوای در گردش و   از نظر گردش مجدد هوای کالس و همچننی

وز شدە در س�ستم های ته��ه مطب�ع م��وط است. تمام کالسهایی که  هوای تازە تا حدودی به سن تاس�سات و جد�دت��ن موارد به ر 
های    HEPAبدون تزر�ق هوای تازە ساخته شدە اند با واحدهای ف�ل�ت  ن شدە اند. ف�ل�ت ن � کنند تأمنی که هوا را در �ک فضای خاص تم�ی

HEPA ن برای افزا�ش ک�ف�ت هوا در فضاهایی که دا�شج��ان �ا کارمندان ممکن اس ند ، در    COVID-19ت در معرض همچننی قرار بگ�ی
تمام اتاقهای مراقبت نصب شدە است. همه س�ستم های جد�د س�ستم ته��ه مطب�ع مدارس هر دق�قه که ساختمان اشغال � شود  

ای داخ�  حجم ز�ادی از هوای خارج از فضای آزاد را در هر کالس فراهم � کنند و در نت�جه در طول روز مدرسه چندین بار مبادله هو 
�ک مطالعه مهند� انجام دادە است تا مشخص کند کدام س�ستم    Facility Servicesدر هر کالس انجام � شود. عالوە بر این ، 

های �س�ار کارآمد  HVACهای  های  MERV 13ف�ل�ت ات جای � دهند تا عمل�رد س�ستم را افزا�ش دهند. ف�ل�ت ن   MERV 13را در تجه�ی
های مورد تقاضا ، همچنان جا�گ��ن � شوند.  در تعدادی از تاس�سات ن ف�ل�ت س قرار گرفنت  نصب شدە اند و با در دس�ت
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�دی مدارس ابتدایی   آموزش در مدل ترکییب هی�ب

 ابتدایی  نامه در�بر 

�دی را انتخاب کردە اند ، دو روز در  K-2 در کالس های    کهدا�ش آموزاین  ی غ�ی حضوری هی�ب هفته ، سه  که خانوادە های آنها �ادگ�ی
شنبه و پنجشنبه �ا چهارشنبه و جمعه ، به صورت حضوری در مدرسه حضور � �ابند تا از اقدامات فاصله جس� �شتیباین کنند. در  

روزهایی که دا�ش آموزان از نظر جس� حضور ندارند ، آنها روی تکال�ف شخ� کار � کنند که از آموزش ارائه شدە در هنگام  
ی حضوری �شت  .یباین � کنند. در سطح ابتدایی ، خانوادە ها در همان روز برنامه ر�زی � شوند�ادگ�ی

ی از راە دور را به استثنای محدود در مرحله 100ا��� دا�ش آموزان متوسطه  ادامه � دهند. اطالعات م��وط به مدل   2٪ در �ادگ�ی
 .در مراحل �افت LCPS Reopening وب٪ آموزش از راە دور را � توان در صفحه 100

کت � کنند و بر�ن از آنها از گروە های کوچک �شتیباین � کنند  .روزهای دوشنبه ، همه دا�ش آموزان در �ک جلسه صبح مجازی �ش

شاورە ای برای ا�جاد ارتباط با همکال�  دا�ش آموزان مقطع ابتدایی در جلسات همزمان و ناهمزمان صبحگا� و / �ا فعال�ت های م
کت خواهند کرد. �ک نمونه برنامه ترکیئب در ز�ر   ها و حما�ت از سالمئت ذهئن در � روزهایی که درگ�ی آموزش از راە دور هستند �ش

 است. برنامه واق� مدرسه ممکن است �سته به سطح مدرسه و کالس متفاوت باشد. 

Sample Elementary Student Schedule: Hybrid In-person Learning 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Morning Meeting 
In-person or Synchronous 

20 minutes 
synchronous small 
groups as needed 

 
60-90 minutes of 

independent work over 
the course of the day 

Reading/Language Arts 

 
60-90 minutes of 

asynchronous work 
time over the course of 

the day 
 

Reading/Language Arts 

60-90 minutes of 
asynchronous work 

time over the course of 
the day 

Recess Recess 

Reading Reading 

Specials Specials 

Recess and Lunch Recess and Lunch 

Math Math 

Science, Social Science, 
Interdisciplinary 

Activities 

Science, Social Science, 
Interdisciplinary 

Activities 

 

https://www.lcps.org/Page/230986
https://www.lcps.org/Page/230986
https://www.lcps.org/Page/230986
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 کالسهای متوسطهبرنامه های  

ادامه � دهند. اطالعات م��وط   3و مرحله   2٪ در آموزش از راە دور را به استثنای محدود در مرحله  100ا��� دا�ش آموزان متوسطه 
 بازگشایی �افت.   LCPS٪ آموزش از راە دور را � توان در صفحه وب 100به مدل 

ی برای انتقال از برنامه فع�   13در   نوام�ب ، آغاز سه    4از  ABABدر مقطع متوسطه به برنامه  AABBا�ت�ب ، هیئت مدیرە رای گ�ی
نوام�ب ، مدارس متوسطه برنامه ای را که در ز�ر ذکر شدە است دنبال � کنند. زمانهای   4ماهه دوم ، رای داد. از روز چهارشنبه ، 

ی بدون تغی�ی با�ت � مانند.   خاص زمان همزمان و آزما�شگاە �ادگ�ی

 خواهد بود.  Bروز  نوام�ب �ک  4چهارشنبه ،  

 

Second Quarter Secondary 100% Distance Student Schedule 

Monday 
 

Tuesday 
A Day  

Wednesday 
B Day 

Thursday 
A Day  

Friday 
B Day 

 
Asynchronous learning for all students 

 
Students: work asynchronously 
(independently or with peers) 

 
Teachers:  

Planning, collaborative learning team 
meetings, office hours, professional 

development, and staff meetings 

Advisory Advisory Advisory Advisory 

Block 1 Block 5 Block 1 Block 5 

Block 2 Block 6 Block 2 Block 6 

Block 3  
(Lunch) 

Block 7  
(Lunch) 

Block 3 
(Lunch) 

Block 7  
(Lunch) 

Block 4 Block 8 Block 4 Block 8 

● Synchronous learning and Learning Lab times will remain as previously published at each school.  
● Learning Lab is time dedicated for students to receive flexible small group, synchronous and/or asynchronous, 

instruction during the specified block. 

 

ی غ�ی حضوری ترکیئب را برای    10ا�ت�ب و  27هیئت مدیرە در جلسات منظم برنامه ر�زی شدە خود در تار�ــــخ  نوام�ب ، گ��نه های �ادگ�ی
د. برای اطالعات ب�ش�ت به بخش "گ��نه های مورد برر� مرحله   " این سند مراجعه کن�د. 4دا�ش آموزان متوسطه در نظر � گ�ی

 

 وسطهتدر�س همزمان در سطح مت 

همزمان   معلمها برای آموزش  مدی��ت و هدا�تنوام�ب در جلسه هیئت مدیرە مدرسه خود در مورد  10هیئت مدیرە مدرسه در تار�ــــخ 
. همان زمان توسط همان    رای موافق داد  ژان��ه 21از راە دور در مدارس متوسطه از   % 100برای دا�ش آموزان دورە ای ترکیئب و  

اتژی آموز�ش همزمان و همزمان استفادە � کند. معلم با استفادە از آم  وزش د�جیتال دوستانه. آموزش همزمان از هر دو اس�ت

�دی ، دا�شج��ان   حضوری هی�ب ان از راە دور کار � کند ، متشکل از دا�شج��ان غ�ی �ک کالس کالس ترکیئب که به طور همزمان با فرا��ی
�دی دو روز در هفته آموزش حضوری خواهند داشت.    ٪ دا�ش آموزان آموزش از راە100دورگه ترکیئب و  دور است. دا�شج��ان هی�ب

ان از راە دور همه آموزش ها را به صورت مجازی تج��ه خواهند کرد. همه ز�ان آموزان دوشنبه ها درگ�ی آموزش ناهمزمان �   فرا��ی
کت آنها در آموزش هر روز را �شان � دهد. شوند. جدول ز�ر سه گروە دا�ش آموزان را که در هر کالس حضور دارند و نحوە   �ش
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Student  
Groups 

Monday 
(Asynchronous) 

Tuesday 
(A Day) 

Wednesday 
(B Day) 

Thursday 
(A Day) 

Friday 
(B Day) 

Group 1 
(Hybrid) 

Asynchronous 
Distance Learning In School In School Synchronous 

Distance Learning 
Synchronous 

Distance Learning 

Group 2 
(Hybrid) 

Asynchronous 
Distance Learning 

Synchronous 
Distance Learning 

Synchronous 
Distance Learning In School In School 

Group 3  
(100% Distance 

Learning) 

Asynchronous 
Distance Learning 

Synchronous 
Distance Learning 

Synchronous 
Distance Learning 

Synchronous 
Distance Learning 

Synchronous 
Distance Learning 

 

تص��ر ز�ر �ک ط�ح ممکن از �ک کالس را �شان � دهد. "افتتاح کل گروە" برای معلم و دا�ش آموزان وقت دارد تا بتوانند �ک اعالم  
ا� بگذارند ، سحضور را تکم�ل و برر� کنند ،  ا� بگذارند ، درک  و مطالب قبً� آموزش دادە شدە را به اش�ت  را به اش�ت

گ
ال رانند�

ند.   مطلب را برر� کنند و �ا از پ�ش نما�ش پ�ش آموزی �اد بگ�ی

مستق� را تج��ه �  به دنبال افتتاح کل گروە در این نمونه ط�ح درس ، دا�ش آموزان آموزشهای گرو� کوچک و هدفمند و تم��ن 
ی از راە دور  ٪ فع� است. دا�ش آموزان ممکن است از ط��ق �ک ل�ست پخش از فعال�ت  100کنند. این مشابه آزما�شگاە �ادگ�ی

ند. معلمان در  کت کنند ، �ا از معلم �ا همساالن بازخورد بگ�ی   های متفاویت کار کنند ، ارز�ایب عمل�رد را انجام دهند ، در عمل فردی �ش
طول این مدت با گروە های کوچک و �ا دا�ش آموزان دارای نقاط تماس هستند. همه دا�ش آموزان در این مدت فعال�ت های  

آموز�ش مختل�ن را انجام � دهند ، چه به صورت آنالین و چه به دور از کامپیوتر. کالس مجددا� به عنوان �ک گروە کامل برای �ک  
ود. معلمان از این زمان برای دا�ش آموزان استفادە � کنند تا فعال�ت های مختل�ن مانند بل�ط  تأمل و فعال�ت �سته شدە جمع � ش

ی را از روز   ن �ادگ�ی �� را انجام دهند تا برنامه ر�زی آموز�ش را برای درس بعدی انجام دهند. معلمان همچننی خروج �ا ارز�ایب ��ــــع ��ش
ا� � گذارند. این �ک نمونه  مرور � کنند و اطالع�ه هایی را برای کمک به  دا�ش آموزان برای آمادە شدن برای کالس بعدی به اش�ت

 ط�ح درس است. 
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 ارز�ایب و نمرە گذاری 

، هم آموزش حضوری و هم آموزش از راە دور ارز�ایب و درجه بندی � شود.    2020برخالف تعط�� مدارس اضطراری در بهار سال 
ن معلمان س�است ارز�ایب و درجه بند ا�جاد شدە است ، پ�ادە   ارز�ایب و درجه بندی،  5030، س�است    2020ی جد�د را که برای پای�ی

به سنجش های جمع بندی    2021- 2020� کنند و به آن پایبند هستند. انعطاف پذیری درصدهایی که در ن�مسال اول سال تحص��  
ارائه شدە است. کارکنان با مشخص کردن محل تحص�ل   2020سپتام�ب    22اختصاص دادە شدە است ، توسط هیئت مدرسه در  

ی در سطح پا�ه �ا مشارکئت برای برنامه   دا�ش آموزان و ا�جاد برنامه های دا�شگا� برای حما�ت از همه دا�شج��ان. ت�م های �ادگ�ی
 با هم مالقات � کنندر�

�
 .زی برای مداخالت شخ� سازی شدە �ا غئن سازی بر اساس دادە های �شخ�� تق��با

 

 �شتیباین آموز�ش 

 حما�ت از دا�شج��ان معلول 

ی برای همه دا�ش آموزان دارای معلول�ت ادامه � دهند و در مالحظات ز�ر در    آموزش را�گان و کارکنان تعهد خود را برای ارائه  �ادگ�ی
 مدل های ترکیئب و آموزش از راە دور فعال�ت � کنند: 

) ،  IEPهمکاری با والدین / ��رستان و دا�ش آموزان بزرگسال را برای برر� آخ��ن برنامه توافق شدە آموزش فردی ( •
فت دا�ش آموز از زمان تعط�� مدرسه ، و �شتیباین از ن�ازهای دا�ش آموز به عنوان �ک ت�م   حفظ کن�د.   IEPپ��ش

o  انعطاف پذیری را فراهم کن�د تا به عنوان �ک ت�مIEP   در �ک مح�ط مجازی برای مطابقت با برنامه های
 جمع ش��د. والدین در توسعه ضم�مه 

گ
ناپذیر هستند و با�د قبل از اجرا موافقت خود  جدایی  IEPو  IEPخانواد�

 را ارائه دهند. 
که هنوز هم وجود دارند ، ن�از به �شتیباین    COVID-19دا�ش آموزان شکنندە پزش� را که ممکن است برای کاهش خطرات  •

ی مجازی �ا ترکیئب داشته باش�د ، شناسایی و در آنها اسکان ده�د.   اضا�ن از ط��ق مح�ط �ادگ�ی
o ان بهداشت دا�ش آموزان همکاری با ت�م مدارس و والدین / ��رست / دا�ش آموز را �سه�ل � کنند تا روند  کارکن

 برنامه ر�زی مراقبت های بهداشئت را �سه�ل کنند. 
های دا�شجویی برای �شتیباین از ن�ازهای شد�د   IEPهمکاری با ارائه دهندگان روز خصو� برای برر� و �شتیباین از اجرای  •

 نها. آ
و مرا�ز دا�شجویی بر اساس   504همکاری و همکاری با والدین / ��رستان برای برر� و �شتیباین از اجرای برنامه های   •

 ن�ازهای دا�ش آموزان. 
ن   • مهارت های جد�دی را که از ط��ق آموزش از راە دور آموخته ا�د (آموزش همزمان و همزمان) استفادە کن�د و برای تعینی

ا�ط فردی دا�ش آموز با والدین / ��رستان و دا�ش آموز همکاری کن�د   برنامه و خدمات آموزش و�ژە مورد ن�از در زمینه �ش
 تا محدود�ت های نا�ش از الزامات کاهش بهداشت عمو� را شامل شود. 

ی اجتما� و عاط�ن دا�ش آموز UMHTبا استفادە از اعضای ت�م سالمت روان ( • با استفادە    ) برای حما�ت از ن�ازهای �ادگ�ی
 از چارچوب س�ستم چند ال�ه �شتیباین ، همچنان تمرکز خود را بر روی کل کودک حفظ کن�د. 

کای تجاری خود را مجددا� درگ�ی کن�د تا از ن�ازهای آموزش استقالل جامعه در زمینه اجرای مهارت های محل کار   • �ش
 دا�شج��ان ما در �ک فضای کسب و کار "جد�د عادی" �شتیباین کند. 

فت دا�ش آموزان و �شک�ل جلسه به عنوان �ک ت�م  • به عنوان مناسب برای رفع    IEPادامه نظارت و تج��ه و تحل�ل پ��ش
 ن�ازهای منح� به فرد دا�ش آموزان از ط��ق خدمات مرتبط با آموزش تخص�. 

) و مشارکت خانوادە برای تق��ت در خانه و مدرسه ، برنامه  PBISبا استفادە از مداخالت و حما�ت های رفتاری مثبت ( •
 دادە و آموزش ده�د.  های معمول را برای حما�ت از الزامات بهداشئت و ا�مئن آموزش

ا�ط بودن آموزش و�ژە را از ط��ق اقدامات مجازی و   • با رعا�ت جدول زماین و راهکارهای کاهش سالمت ، مراحل واجد �ش
 حضوری به اتمام برسان�د. 

https://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/goto?open&id=BHMN4G5C7C34
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 �شتیباین از ز�ان آموزان انگل�� 

ندە از وقت حضوری خود با دا  اتژی ها و فرصت  در آموزش ترکیئب ، معلمان دا�شج��ان انگل�� �ادگ�ی �ش آموزان برای تمرکز بر اس�ت
ی شامل فرصت   های آموزش ز�ان که برای تکم�ل آنها در �ک مح�ط مجازی دشوارت��ن است استفادە � کنند. این تج���ات �ادگ�ی

ک با همکال� ها ، و مطالعه گرو� خواندن و آموزش آوایی خ ن کار مش�ت واهد بود. آموزش  های ز�ان شفا� ، ارتباطات اص�ل در حنی
ی    Schoologyاز راە دور بر روی خواندن و تکال�ف مستقل از ط��ق  ن شامل فرصت های �ادگ�ی متمرکز خواهد شد ، و همچننی

ناهمزمان است که به توسعه دا�ش زمینه ز�ان آموزان انگل�� کمک � کند. قرار است ساعات اداری مجازی به ��رسئت معلمان  
ی از راە دور ، �سته به سطح مهارت ز�ان آنها  آموزش عا� و عمو� ب ی مستقل در خانه انجام شود. �ادگ�ی ه منظور �شتیباین از �ادگ�ی

ن خواهد بود (به عنوان مثال  ی د�جیتا� ن�ی ،  Imagine Learning ،Reading A-Z، شامل مشارکت دا�ش آموزان در ابزارهای �ادگ�ی
No Red Ink ،Newsela ،System 44  ،Digital Book Tools Tools   مانندStudySync  و � ون�� قابل�ت دس�ت ن ال��ت ). معلمنی

ی خود جاسازی � كنند. معلمان آموزش و پرورش و معلمان آموزش عمو� به   �شتیباین ز�ان را در دروس ، فعالیتها و تجارب �ادگ�ی
� به برنامه در� آموزش عمو� از ط��ق   ن ارائه چک های مکرر با  منظور حما�ت از دا�ش آموزان دس�ت ورودی قابل فهم و همچننی

ک و آموزش همزمان به صورت حضوری و آموزش مجازی برای   ELدا�ش آموزان  خود ، همکاری خواهند کرد. برنامه ر�زی مش�ت
ی از راە دور �س�ار ح�ایت خواهد بود.  ELاطمینان از برآوردە شدن ن�ازهای    در مح�ط های حضوری و �ادگ�ی

 

هوش دا�ش آموزا�شتیباین از  ن  ن ت�ی

SEARCH  دا�ش آموزان)K-3 ( 

هوش منابع از رو در رو با دا�ش آموزان برای انجام درس های جستجوی کالس سوم استفادە �   ن در آموزش های ترکیئب ، معلمان ت�ی
ی تفکر انتقادی و خالق و وظا�ف  کنند. این دروس بر روی برنامه در� جستجو جستجو خواهد شد. این برنامه در� شامل فعالیتها 

) را برجسته � کند. این دروس ممکن است   حل مسئله است که کل�دهای تفکر جستجو (درک ، استدالل ، اتصال ، ا�جاد و ارز�ایب
ن خالق ، فعال�ت های منط�ت و / �ا فعال�ت های عم� مانند تانگر  ام �ا  شامل بلند خواندن همراە با حل مسئله �ا فعال�ت های نوشنت

ا�ط بودن   پنتومینو باشد. در طول زمان جستجو کالس سوم ، دروس نمونه کارها انجام � شود که بخ�ش از مراحل واجد �ش
ن برای کار با دا�شج��ان  در گروە های کوچک استفادە خواهد شد. آموزش از   EDGEاستعدادهای درخشان است. از وقت حضوری ن�ی

ز خواهد شد. این دروس به صورت ناهمزمان انجام � شود. �سته های مواد عم� ممکن  متمرک  K-2 SEARCHراە دور در دروس 
ی از راە دور مستقل (به عنوان مثال مجموعه های تانگرام  ) با دا�ش  cardstockاست الزم باشد تا در طول فعال�ت های �ادگ�ی

ا� گذاشته شود. فعالیتهای غئن سازی برای دا�شج��ان  س خواهد بود ، که    K-3آموزان به اش�ت در قالب تابلوهای انتخاب در دس�ت
ن منابع با   ن رشته ای و سطح باالتری را برای دا�ش آموزاین که به چالشهای اضا�ن ن�از دارند فراهم � کند. مدرسنی فعالیتهای تفکر بنی

ی مستقل در خانه برگزار � کنند. ب رای حما�ت از معلمان کالس ، معلمان  استعداد ساعات اداری مجازی را برای �شتیباین از �ادگ�ی
 منابع با استعداد ممکن است مناب� را برای حما�ت از تمایز مانند فعالیتهای سطح باال در ل�ست های پخش دا�ش آموزان قرار دهند. 

  

FUTURA   هوشان مبتین بر مدرسه (پا�ه های ن هوش مشخص شدە)   5 -  4/ مدل ت�ی ن  ؛ دا�ش آموزان ت�ی

هوش  ن ی از راە دور همزمان و ناهمزمان را برای ز�ان آموزان ت�ی هوش ترکیئب از فرصت های �ادگ�ی ن در آموزش ترکیئب ، معلمان منابع ت�ی
هوشان سوار نخواهند شد ، بل�ه در روزهای آموزش از راە   FUTURAشناسایی شدە فراهم � کنند. دا�شج��ان  ن با ات��وس به مرا�ز ت�ی

 ،  دور از ط��ق فعال�
گ

ی همزمان هفت� هوشان را در�افت خواهند کرد. در طول جلسات �ادگ�ی ن همزمان خدمات ت�ی ت های همزمان و غ�ی
هوشان تمرکز دارد (به   ن هوش دروس استعدادهای درخشان را برگزار � کنند که بر موضوعات اص� برنامه در� ت�ی ن ن منابع ت�ی معلمنی

ی از راە دور ناهمزمان بر فعالیتها و تکال�ف توسعه و غئن سازی از ط��ق  عنوان مثال ، ساختارها و / �ا نوآوری). فرصت های �ادگ�ی
Schoology   ن متمرکز خواهد شد. فعالیتهای غئن سازی ممکن است به صورت تابلوهای انتخاب باشد ، که انواع فعالیتهای تفکر بنی

ی مستقل   رشته ای و سطح باالتر را ارائه � دهد. ساعات اداری مجازی با هدا�ت ن استعدادهای درخشان قرار است از �ادگ�ی معلمنی
 در خانه �شتیباین کنند. 
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Spectrum   ندگان با استعداد مشخص)  8- 6(کالس های  ؛ �ادگ�ی

هوشان استفادە � کنند   ن هوش از اوقات حضوری خود با دا�ش آموزان برای انجام دروس ت�ی ن در آموزش های ترکیئب ، معلمان منابع ت�ی
هوشان تمرکز دارند (به عنوان مثال ، تجارت و اقتصاد ، ارتباطات و فرهنگ ، فناوری و  که بر موض ن وعات اص� برنامه در� ت�ی

ی از راە دور همزمان و ناهمزمان را برای   ن ترکیئب از فرصتهای �ادگ�ی هوش همچننی ن مهند� و اخالق و چشم اندازها.) معلمان منابع ت�ی
ان با استعداد مشخص ارائه ی از راە دور ناهمزمان بر فعالیتها و تکال�ف توسعه و غئن سازی از ط��ق    فرا��ی � دهند. فرصتهای �ادگ�ی

Schoology   ن متمرکز خواهد شد. فعالیتهای غئن سازی ممکن است به صورت تابلوهای انتخاب باشد ، که انواع فعالیتهای تفکر بنی
ی مستقل  رشته ای و سطح باالتر را ارائه � دهد. ساعات اداری  ن استعدادهای درخشان قرار است از �ادگ�ی مجازی با هدا�ت معلمنی

 در خانه �شتیباین کنند. 

 قرنطین�ه و جداسازیمدل آموز�ش � 

وقئت �ست دا�ش آموز �ا معلم مثبت شد ، همانطور که قبال توضیح دادە شد ، رد�ایب تماس رخ � دهد. نمودار ز�ر مدل آموز�ش را  
 در سنار�وهای مختلف م��وط به قرنطینه سازی دا�ش آموزان و معلمان اجرا � شود. ارائه � دهد که 

Teacher of a 
Class 

Student(s) in a Class Instructional Model 

معلمها قرنطینه  
 �شدە  اند 

هیچ دا�ش آموزی در کالس  
 قرنطینه �شدە است 

 مدل ترکیئب 

معلمها قرنطینه  
 �شدە  اند 

محدودی از دا�ش  تعداد 
آموزان کالس قرنطینه شدە  

 اند. 

معلم و دا�ش آموزاین که قرنطینه �شدە اند با مدل ترکیئب ادامه � دهند.  
دا�ش آموزان قرنطینه در بخ�ش از آموزش کالس ادامه � �ابند که شامل  

ی حضوری را برقرار   ی حضوری ن�ست. معلمان تمرکز فعالیتهای �ادگ�ی �ادگ�ی
ا�ش آموزان را به سمت منابع آنالین مورد استفادە در هنگام � کنند و د

ی حضوری سوق � دهند  .�ادگ�ی

معلمها قرنطینه  
 �شدە  اند 

�ک �ا دو کالس در سطح  
 مدرسه قرنطینه شدە اند 

ی   کالس (ها) قرنطینه در روز اختصاص دادە شدە با معلم خود در �ادگ�ی
کت � کنند. کالس غ�ی قرنطینه ای ن   همزمان �ش دا�ش آموزان در روز تعینی

شدە خود به همراە معلم خود به صورت حضوری در مدرسه حضور �  
 .�ابند

معلمها قرنطینه  
شدە  اند اما  

 مرخ� هستند 

دا�ش آموزان هیچ کال�  
 قرنطینه �شدە اند 

دا�ش آموزان در روز اختصاص دادە شدە خود در مدل ترکیئب با �شتیباین از  
کت � کنند. معلم  معلم  جا�گ��ن و معلم قرنطینه به صورت حضوری �ش

کت � کند  .قرنطینه هم همزمان و هم همزمان �ش

معلمها قرنطینه  
شدە  اند اما  

 مرخ� هستند 

تعداد محدودی از دا�ش  
آموزان کالس قرنطینه شدە  

 اند. 

لم  دا�ش آموزان غ�ی قرنطینه ای با آموزش ترکیئب حضوری با �شتیباین از مع 
بدل و معلم قرنطینه ادامه � دهند. معلم قرنطینه ای همزمان و همزمان 

 .بازی � کند
کت � کنند.   دا�ش آموزان قرنطینه شدە به طور همزمان و غ�ی همزمان �ش

ی حضوری ارتباط برقرار � کند و این   معلم با تمرکز فعال�ت های �ادگ�ی
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ی دا�ش آموزان را به سمت منابع آنالین مورد است فادە در هنگام �ادگ�ی
 .حضوری هدا�ت � کند

معلم قرنطینه شدە  
  اما مرخ� ن�ست. 

�ک �ا دو کالس قرنطین�ه  
  شدە اند

ی   کالس (ها) قرنطینه در روز اختصاص دادە شدە با معلم خود در �ادگ�ی
کت � کنند. کالسهای غ�ی قرنطینه ای با حضور �ک معلم غ�ی   همزمان �ش

معلم قرنطینه ای که آموزش همزمان همزمان را در  حضوری حضوری و 
 .مدرسه ارائه � دهد ، در مدرسه حضور � �ابند

معلم قرنطینه شدە  
 و مرخ� است 

تما� دا�ش آموزان قرنطینه  
 هستند 

ن قرنطینه با �ک معلم جا�گ��ن  100٪  .مدل آموزش از راە دور در حنی

دا�ش آموزان هیچ کال�   معلم مرخ� است 
 نه �شدە اند. قرنطی 

دا�ش آموزان با �ک معلم جا�گ��ن آموزش حضوری را در مدل ترکیئب ادامه  
 .� دهند

 

 

 

 

 فعال�ت های فوق برنامه و دو و م�داین 

 فعال�ت های فوق برنامه 

ا�ت�ب فعالیتهای حضوری محدود داشته باشند.   19وزارت خدمات �شتیباین و راهنمایی راهنمایی را برای مدارس ته�ه کردە است تا از  
وع هرگونه فعال�ت خارج از مدرسه ،   VDOEارائه شدە به  LCPS COVID-19این راهنمایی با برنامه بهداشت  همسو است. قبل از �ش

اتژی های تخف�ف دادە شدە در برنامه بهداشت را داشته باشند. مشارکت در این فعال�ت ها اخت�اری است و منوط    مدارس با�د اس�ت
ی غ�ی حضوری �ک خانوادە ن�ست. دا�ش آموزاین که  100به انتخاب   ٪ آموزش از راە دور را 100٪ آموزش از راە دور �ا �ادگ�ی

کت    کنند. انتخاب � کنند ممکن است در فعالیتهای فوق برنامه �ش

 VHSLورزشها و فعالیتهای 

ستان و�رجین�ا (  2020سپتام�ب سال   17در   " برای  1) به اتفاق آرا به تص��ب �ک برنامه "قهرماین +  VHSL، کمیته اجرایی ل�گ دب�ی
آ�ادم�ک   دسام�ب رأی داد. دستورالعمل ها و برنامه هایی که در تق��م فعال�ت های ورز�ش /  7در  1سال تحص�� جاری و آغاز فصل  

 ذکر شدە است.  VHSL FY21 +1مسابقات قهرماین 

LCPS    در حال آمادە سازی برای دو و م�داین و سایر فعال�ت ها است که از ماە دسام�ب آغاز � شود ، پروتکل بازگشت به بازی را برای
را   LCPSبه ورزش و فعال�ت های    مثبت دارند در حال توسعه است تا انتظارات م��وط  COVID-19دا�شج��ان ورزشکاری که آزما�ش  

ات��ــهای کاهش فعال�ت ، پروتکلهای   همرا� کند. آموزشهای در حال انجام با کارکنان و م���ان مدارس اجرا شدە است که شامل اس�ت
ات و دستورالعملهای مجدد سازگاری برای دا�ش آموزان ورزشکار برای بازگشت سالم به   ن غ��الگری روزانه سالمت ، ضد عفوین تجه�ی

 فعال�ت � باشد. 

ی غ�ی حضوری �ک خانوادە  100اخت�اری است و منوط به انتخاب   VHSLکت در فعالیتهای مشار  ٪ آموزش از راە دور �ا �ادگ�ی
� که   VHSL٪ آموزش از راە دور را انتخاب � کنند ممکن است در فعال�ت های 100ن�ست. دا�ش آموزاین که  کت کنند به �ش �ش

ا�ط  زمان و با احت�اط فراوان ، هیچ تماشا�ری در مسابقات دو و م�داین زمستاین مجاز ن�ست.    . در این را برآوردە کنند.  VHSLسایر �ش
کارکنان �شخ�ص دادە اند که ا�من ت��ن گ��نه این است که تماشا�ران در مسابقات ورز�ش زمستاین مجاز نباشند. ا�رچه تماشا�پ  
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ستان های ما دارای LCPSنخواه�م داشت ،   ن ت��ن روش تماشا�ران برای   NFHSپخش زندە   خوشبختانه در تمام دب�ی است. مطمنئ
ن در معرض تماشای این رو�داد از ط��ق پخش مستق�م در   �ن خطر برای قرار گرفنت تماشای مسابقات ورز�ش در طول فصل و کم�ت

 است.  NFHSشبکه 

 

 

 اطالعات تکم�� 

 

 ارتباطات 

LCPS    متعهد است که اطالعات به موقع را به والدین / ��رستان ، دا�ش آموزان ، کارکنان و عموم مردم در مورد وضع�ت برنامه
ن تأث�ی و�رو� که باعث   در جوامع مدارس � شود ، ارائه دهد.   COVID-19ر�زی و عمل�ات در مدارس و همچننی

 

 ل تحص�� جد�د شامل موارد ز�ر است: ابتکارات ارائه اطالعات در �ا� همه گ�ی و در سا 

 مارس 12برای خانوادە ها از  Superintendentبه روز رساین   26● 

 ● 
گ

 2020وب سا�ت برنامه ر�زی بازگشت به مدرسه و  COVID-19ا�جاد وب سا�ت آماد�

 ت مدیرە مدرسه ، فرصت های مشارکت عمو� و خالصه اقدامات هر جلسه جلسه هیئ  agenda● ارتقا 

) در مورد کارکنان ، دا�ش آموزان �ا بازد�دکنندگاین که از نظر و�روس عامل  20/ 15/ 10اعالن جامعه مدارس (از تار�ــــخ  130● صدور  
COVID-19   .مثبت آزما�ش شدە اند 

website  های و�دئویی مکرر وب سا�ت در مور 
گ

د تداوم آموزش ، فناوری و مباحث برنامه ر�زی برای بازگشت به  داستان و و�ژ�
 مدرسه 

 

ی م��وط به   این تالش ها با هدف ارائه اطالعات فع� به خانوادە ها و اعضای کارکنان در مورد برنامه ر�زی ، ارز�ایب و تصم�م گ�ی
 اجرای مدل ترکیئب به صورت مرحله ای ادامه خواهد �افت. 

 

 COVID-19دادە های مورد 

LCPS    ک صفحه وب ا�جاد کردە است که در آن اطالعات م��وط به تعداد کارمندان و دا�شج��این که از نظر و�روس عامل�COVID-
ن   LPCS، آزما�ش � شود.  LCPS.orgدر    Case Data-COVID 19وب سا�ت مثبت هستند ، از ط��ق   19 تعداد تجم� موارد در بنی

ن  LCPSکارکنان و دا�ش آموزان را بر اساس تأس�سات (مدرسه ، محل کار �ا سا�ت احداث   ن تعداد موارد مثبت فعال در بنی ) و همچننی
ن تعداد دا�ش آموزان و کارکنان مدارس را که قرنطینه شدە اند، کارکنان و دا�ش آموزان زارش � کند. موارد مثبت فعال ،  را گ و همچننی

کت در هر فعال�ت در مرکز   (شامل حضور در کالسها ، تم��نات ورز�ش �ا    LCPSافرادی هستند که آزما�ش مثبت دادە اند و از �ش
ن دادە های وزارت بهداشت و�رجین�ا در مورد وضع �ت  گزارش کار در محل ، در مورد کارمندان) مستثئن هستند. در این صفحه همچننی
ل ب�ماری در شاخص های اص� بار جامعه در شهرستان لودون نما�ش دادە � شود. دادە ها هر روز کاری به روز �   دو مرکز کن�ت

 شوند. 

https://www.nfhsnetwork.com/
https://www.nfhsnetwork.com/
https://www.nfhsnetwork.com/
https://www.lcps.org/ReturnToSchool2020
https://www.lcps.org/ReturnToSchool2020
https://www.lcps.org/ReturnToSchool2020
https://www.lcps.org/Page/234565
https://www.lcps.org/Page/234565
https://www.lcps.org/Page/234565
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 حمل و نقل 

 .را تکم�ل کنند  پرسشنامه غ��الگری سالمت روزانه قبل از ورود به مدرسه و �ا ا�ستگاە ات��وس ، همه دا�ش آموزان با�د  

 

وع مدرسه   �ش
ن به  به مدیران توص�ه � شود تا تخل�ه ات��وس ها را با تعداد درب های موجود همزمان کنند تا از ازدحام تراف�ک بکاهند و   همچننی

حدا��� مشارکت کارکنان در هنگام ورود توص�ه � شوند. با ورود هر ات��وس ، دا�ش آموزان �شسته خواهند ماند و رانندگان درها را  
ند.   �سته نگه � دارند تا زماین که از کارمندان مدی��ت مدرسه که آزما�ش غ��الگری و ورود به س�ستم را انجام � دهند ، مجوز بگ�ی

� که رانندە س�گنال در�افت � کند ، درها را باز � کند و دا�ش آموزان به صورت منظم تخل�ه � کنند. انعطاف پذیری در زمان  هنگا 
 .دق�قه قبل از زنگ) برای سازگاری با روشهای ورود به س�ستم ، در تمام سط�ح مورد ن�از است 20ورود (حدا���  

 
 زنگ اتمام مدرسه 

سفارش و مکان آنها در حلقه ات��وس با�د ارسال شود تا دا�ش آموزان بتوانند به راحئت ات��وس اختصاص دادە  با ورود ات��وس ها ،  
س است ، شمارە ات��وس با�د در س�ستم آدرس   ی در دس�ت شدە خود را پ�دا کنند. در مدارس متوسطه ، چون هر ات��وس برای بارگ�ی

 زاد شوند. در مدارس ابتدایی ، کارکنان مدرسه با�د این کار را انجام دهند عمو� اعالم شود و دا�ش آموزان بر این اساس آ
م���ان مهد کودک ها را اسکورت کردە و به دا�ش آموزان د�گر در ات��وس های اختصا� خود کمک کن�د. �س از ع��مت ات��وس ها  

ند ، در صورت لزوم ، ات��وس های باق�ماندە در مرحله بعدی دا�شج��ان بعدی اخراج   .شدە قرار � گ�ی
 

 استفادە از ات��وس مدرسه 
ن صند� اختصا� در ات��وس به مدرسه و از مدرسه خواهد بود. رانندە ات��وس دارای �ک جدول   هر دا�ش آموز ملزم به داشنت

ن در صورت لزوم � تواند برای ر  د و همچننی د�ایب تماس استفادە  صند� است که � تواند برای پاسخگویی ��ــــع مورد استفادە قرار گ�ی
شود. در صورت امکان ، دا�ش آموزان �ک صند� در هر صند� د�گر �شسته و رد�ف های متناوب در هر طرف ات��وس را ا�جاد �  

ک در   کنند تا �ک الگوی ز�گ زا� ا�جاد کنند تا فاصله در ات��وس به حدا��� برسد. استثنائات این راهنما برای دا�ش آموزان مش�ت
 .به صورت موردی ا�جاد خواهد شد خانه �ا 

اتژی های حفاظت شخ� و بهداشت و تح��ل غذا   اس�ت
 وسا�ل حفاظت شخ� 

همه دا�شج��ان هنگام استفادە در ات��وس ملزم به پوشاندن پوشش صورت هستند. رانندگان ات��وس ملزم به ماسک زدن هستند و به  
ی و   تخل�ه از آنها استفادە کنند. متصد�ان ات��وس که در آنها احتمال انتقال مایع  آنها محافظ صورت دادە شدە است تا هنگام بارگ�ی

ند با  د ، ارائه   PPE بدن وجود دارد ، با�د از نزد�ک با دا�ش آموزان تماس بگ�ی اضا�ن سازگار با آنچه در اخت�ار کارکنان مدارس قرار � گ�ی
 .� شود

 
 نظافت 

ن � شود. این شامل پا� کردن تمام سط�ح و  هر ات��وس بعد از دو�دن صبح و بعد از   ی ضد عفوین کنندە کامال تم�ی ظهر با اس�پ
 .صند� های با لمس باال است

 
 فاصله گذاری 

تعداد دا�شج��ان در ات��وس را به �ک دا�شجو در هر صند� (به استثنای کساین که در خانوادە های   LCPSدر صورت امکان ، 
ک هستند) ، و سایر  صند� ها ، به صورت ز�گزا� محدود � کند. همه دا�شج��ان هنگام استفادە در ات��وس ملزم به پوشاندن  مش�ت

 .پوشش صورت هستند
 

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/domain/31513/documents/mitigation_health_plan/ScreeningQuestionnaire.pdf
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 ات��وس کتابخانه 
LCPS   به مواد کتابخانه � �ک برنامه "ات��وس کتاب" ا�جاد کردە است تا دا�ش آموزان بتوانند در هنگام آموزش از راە دور به دس�ت

ند. روزهای دوشنبه ، ات��وس هایی که در حال حا�ن وعدە های غذایی را به جوامع �ا� بخش مدرسه تح��ل � دهند ،  ادامه ده
ن به دا�ش آموزاین که درخواست کردە اند تح��ل � دهند  .کتابهایی را ن�ی

وع ساعت   •  کل�ک کن�د برای مکانها و زمانهای توقف اینجا را    -صبح   9:00با �ش
 .برای اطالع از نحوە درخواست کتاب های خاص ، وب سا�ت هر مدرسه را برر� کن�د •
�ش آموزان �ک بار اجازە � دهند که در ات��وس برای گشت و گذار در جعبه کتاب ها ب�ایند. (فقط دا�ش آموزان ، بدون  دا  •

پدر و مادر) با این حال ، آنها فقط اجازە دارند به کتاب نگاە کنند ، دست به کتاب نزنند. کتابداران برای کمک به دا�شج��ان  
 .محدود خواهد بود در ات��وس خواهند بود. زمان مرور 

 

 برنامه غذایی 

USDA  برنامه خدمات غذایی تا�ستاین (SFSP)   خود را تمد�د کردە است. وعدە های غذایی صبحانه و ناهار روزانه به همه دا�شج��ان
ن غذای �د و گرم انتخاب کنند  .بصورت را�گان ارائه � شود. دا�ش آموزان � توانند برای ناهار بنی

روز در هفته وعدە های غذایی خود را از ط��ق پ�ادە روی در هر مدرسه �ا با ات��وس در جامعه در�افت �   7راە دور دا�ش آموزان از 
کت � کنند � توانند   �دی حضوری که به صورت حضوری �ش کنند (وعدە های غذایی آخر هفته تح��ل جمعه). دا�ش آموزان هی�ب

�� و سایر اقدامات کاهش دهندە سالمئت اعمال خواهد  صبحانه را در کالس در�افت کنند. ناهار در ک ن افه ت��ا �و � شود. فاصله ف�ی
 .شد

 

دا�ش آموزان د�ستاین وعدە های غذایی را از ط��ق ققنوس سفارش � دهند (معلمان وارد وعدە های غذایی � شوند و دا�ش آموزان  
ستان با ورود به کافه ت��ا �ک وعدە غذ  .ای گرم �ا �د را از خط �و مناسب انتخاب � کنند)دورە راهنمایی و دب�ی

 
 غذا  تح��ل

 جمعه تا دوشنبه  

 تح��ل روزانه ات��وس از وعدە های صبحانه و ناهار در �ا� شهرستان لودون 

 بعد از ظهر 1:30 -بعد از ظهر    12:30بعد از ظهر و   12:30  -صبح   11:30ن��ت:  2● 

 کل�ک کن�د ● برای تح��ل: برای مکان و زمان توقف اینجا را  

 
 

 بهداشت روان دا�شج��ان و کارمندان
 منابع دا�شجویی 

ی از راە دور ،  دا�ش آموزان برای �شتیباین از ن�ازهای اجتما� ، عاط�ن و رفتاری دا�ش آموزان در مح�ط  در مدل های ترکیئب و �ادگ�ی
� دارند. از ط��ق چارچوب س�ستم چند ال�ه �شتیباین ( ) ، همه  MTSSآموز�ش ، به ادامه خدمات کامل سالمت روان و سالمئت دس�ت

اتژی های جهاین درجه   اتژی های  -سالمت اجتما�  wellرا برای ارتقا   1دا�ش آموزان اس�ت ی ، اس�ت عاط�ن و ذهئن با تمرکز بر پ�شگ�ی
با مداخله زودهنگام و کاهش دفعات و شدت مشکل در�افت � کنند رفتارهایی برای بهبود مهارت ها و عمل�رد برای   2مداخله سطح  
ن ن�ازهای شخ� تر و کاهش مشکالت و نگراین های    3ه ن�از به �شتیباین اضا�ن دارند و �شتیباین سطح  دا�ش آموزاین ک برای تأمنی
 پ�چ�دە رفتاری. 

 

https://lcps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e2ed2993097b41fd9af0e44df83e3903
https://lcps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=615171005a9a4ccf8f38c86b387632a0
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 1رد�ف 
ی اجتما� و عاط�ن و سالمت روان و سالمئت ارائه �   به همه دا�ش آموزان فرصت های همزمان و ناهمزمان برای حما�ت از �ادگ�ی

با تمرکز بر سالمت روان و رفتار شامل جلسات صبح / کالس و درسها / فعالیتهای مشاورە ای    1ی جهاین درجه شود. خدمات پ�شگ�ی 
ی و توانمندسازی دا�ش آموزان از ط��ق منابع قدرت ، �شانه های خودک�ش  ن ره�ب و تجارب مثبت در روابط آموز�ش   SOSو همچننی

)PEERداشت روان روان متحد مدرسه () است. مشاوران مدارس و سایر اعضای ت�م بهUMHT  ، ی از قلدری ن پ�شگ�ی ) همچننی
ی از م�ف مواد ، نظارت بر حضور و مشارکت و آموزش کارکنان در زمینه آ�ا� از سالمت روان و اقدامات آ�اە از تروما را   پ�شگ�ی

 �سه�ل و �شتیباین � کنند. 
 

و �ا افرادی که دچار بحران هستند ن�از دارند ، � توانند در   3و  2سطح  دا�ش آموزاین که به �شتیباین اجتما� / عاط�ن �ا رواین 
ی ناهمزمان به کارکنان  ی حضوری �ا از ط��ق مشاورە از راە دور در روزهای �ادگ�ی �   UMHTروزهای �ادگ�ی در ساختمان مدرسه دس�ت

ن  متشکل از مشاور مدرسه ، روا�شناس مدرسه ، مددکا   UMHTپ�دا کنند. کارمندان  ر اجتما� مدرسه در تمام سط�ح مدرسه و همچننی
ستان هستند.   متخصص کمک دا�شجویی در سطح راهنمایی و دب�ی

 
 3و   2رد�ف های 

ن�از دارند ، بدون توجه به مدل    Tier 3و   Tier 2مشاورە تلفئن انفرادی و گرو� برای دا�ش آموزاین که به این خدمات بهداشت روان  
ی حضوری ، مشاورە فردی و  آموز�ش که در آن ثبت شد ە اند ، ارائه � شود. به منظور به حدا��� رساندن وقت دا�ش آموز در �ادگ�ی

) ارائه � شود. با این وجود ، ا�ر مشخص شود دا�شجو   گرو� با استفادە از �ک پلت فرم و�دیویی (به عنوان مثال ، مشاورە تلفئن
(به عنوان مثال دا�شجو خ�� جوان است و ن� تواند به طور کامل در قالب از راە  ثر در مشاورە تلفئن ن�ست inقادر به مشارکت م 

دور درگ�ی شود) � توان خدمات حضوری ارائه داد. عالوە بر این ، مشاورە تلفئن بهداشت روان همچنان برای کمک به والدین /  
 قبت از آنها ارائه خواهد شد. ��رستان و م���ان جهت ارتقا رشد اجتما� و عاط�ن دا�ش آموزان تحت مرا 

 
دە رد�ف  عاط�ن شامل مداخله در بحران ،  - برای حما�ت از مهارت ها و عمل�رد اجتما� 3و رد�ف  2سایر خدمات مداخله ف�ش

ی  محافل و کنفرا�س های تم��ن ترم�� ، غ��الگری خودک�ش ، گروە های مداخله در استفادە از مواد و برنامه ر�زی انتقال برای �ادگ �ی
 است. 

 
�دUMHTبا ت�م بهداشت روان واحد (  ) تماس بگ�ی

ن ن�ست�د ،   ن آموزش ترکیئب �ا از راە دور مطمنئ �ن روش برای حما�ت از ن�ازهای بهداشت رواین دا�ش آموز در حنی ا�ر در مورد به�ت
ند تا س   UMHTوالدین / ��رستان � توانند با اعضای  ند. ال کنند و از آaskمدرسه خود تماس بگ�ی  نها �شتیباین بگ�ی

 
 LCPSمنابع وب سا�ت 

 https://www.lcps.org/MentalHealthServicesمنابع بهداشت روان و خانوادە برای خانوادە ها 
 

 س�ستم چند ال�ه �شتیباین 
https://sites.google.com/lcps.org/mtss/home-mtss 

 منابع کارمند 
� دارند که منابع مشاورە محرمانه و �شتیباین  EAPو اعضای خانوادە آنها به برنامه کمک به کارمندان ( LCPSهمه کارمندان   ) ما دس�ت

ثر بر رفاە و توانایی کارمندان در انجام کارشان کمک کند. چند  affect� تواند به �س�اری از مشکالت م  EAPرا�گان را ارائه � دهد. 
 ، مشکالت ما� ، سو    مثال متعادل سازی موقع�ت های

گ
م�ف مواد مخدر �ا ال�ل و مشکالت م��وط به کار   abuseکاری و زند�

در   www.mylifeexpert.com�ا از ط��ق وب سا�ت   7272- 327-800- 1روزانه �ا با شمارە تلفن  7/ 24است. �شتیباین محرمانه  
س است.   دس�ت

ن کارمندان ممکن است از ط��ق   کت کنند! برنامه ای که به ترو�ــــج سبک   Wellness Worksهمچننی ما در تعدادی از پ�شنهادات �ش
 سالم کمک � کند. اطالعات در مورد  

گ
� پ�دا کرد. عالوە بر این  Wellness Worksزند� ! با کل�ک روی اینجا � توان به برنامه دس�ت

با �ک ت�م اختصا� از پرستاران ، م���ان بهداشت و  به کارمندان اجازە � دهد تا به مشاورە های �ک نفرە  Cigna، همکاری ما با 
� پ�دا کنند.  � به ف�لم های مرتبط با سالمئت از جمله کالس های مریب برای یوگا و مراقبت دس�ت  رژ�م درماین و دس�ت
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 مرخ� داوطلبانه بدون حقوق

ر حال اجرا است ، هیئت مدیرە مدارس  ، در حال�که راهنمای مرحله برای مدارس و�رجین�ا د   2020آ�وست سال  18در تار�ــــخ 
کت در (VLWOP) شهرستان لودون مجاز به اجرای برنامه ترک داوطلبانه بدون حقوق کارمندان  شد. کارکناین که ما�ل به �ش

VLWOP  ) هفته قبل از گزارش برنامه ر�زی شدە خود برای تار�ــــخ کار از ط��ق دف�ت مرخ� و معلول�ت  2هستند با�د حدا��� دو (
 .قدام کنندا 

برای کارکناین طرا� شدە است که احساس ن� کنند � توانند به کار خود برگردند اما د�گر برنامه های مرخ� �ا   VLWOP برنامه 
   VLWOP اسکان را ندارند. کارمندان با�د بدانند که مشارکت در برنامه

گ
ن تکل�ف ، حقوق ، مزا�ا و باز�شست� داوطلبانه است و بر تعینی

ند VLWOP أث�ی � گذارد. کارکناین که به برنامهآنها ت  عالقه مند هستند با�د با دف�ت مرخ� و معلول�ت تماس بگ�ی
).lcpsretiredisability@lcps.org( 

 

ADA, FMLA, and the CARES ACT 

 درخواست های مناسب  
گ

دف�ت برنامه مرخ� و معلول�ت که در گروە منابع ا�ساین و رشد استعدادها مستقر است وظ�فه هماهن�
 �ا 

گ
س کارکناین است که به دل�ل عوارض پزش� ، خانواد�   COVID-19برای اسکان و مرخ� را بر عهدە دارد. چندین برنامه در دس�ت

 و پزش� (قادر به کار ن�ستند. این برنام 
گ

) و قانون پاسخ  ADA) ، قانون معلوالن آم��کایی (FMLAه ها شامل قانون مرخ� خانواد�
) بود. کارکنان عالقه مند به کاوش در گ��نه های موجود برای خود با�د با دف�ت برنامه مرخ� و  FFCRAو�روس کرونا به خانوادە ها (

 بخاطر داشته باش�د که برنامه ها براساس ن�از دا�ش آموزان ) تماس lcpsretiredisability@lcps.orgمعلول�ت (
�
ند. لطفا بگ�ی

ن جا�گاە �ا جا�گ��ئن آنها را انجام دهند. مراحل   ن تعینی تنظ�م � شود و مدارس و دف�ت برنامه مرخ� و معلول�ت ن� توانند تضمنی
خ� �ا محل اقامت مناسب هستند مراحل ز�ر را دنبال �  �سته به برنامه متفاوت است ، اما به طور ک� ، کارکناین که به دنبال مر 

 کنند: 

�د و فرم مناسب را درخواست کن�د. 1  . با دف�ت برنامه های ترک و معلول�ت تماس بگ�ی

ح شغل شما را مرور کردە و فرم مناسب را تکم�ل کنند (برای مراقبت از  2 . از ارائه دهندە مراقبت های بهداشئت خود بخواه�د �ش
 در مورد درخواست های مرخ� داوطلبانه بدون حقوق الزم ن�ست).  کودکان

 . کل�ه فرمهای تکم�ل شدە را به دف�ت برنامه های مرخ� و معلول�ت برگردان�د. 3

د.  -4  دف�ت برنامه های مرخ� و معلول�ت برای بحث و نهایی کردن درخواست شما با شما تماس � گ�ی

 وب سا�ت  اطالعات دقیق در مورد هر برنامه و 
گ

 و از کارافتاد�
گ

موجود   LCPSفرم های مورد ن�از در صفحه برنامه های باز�شست�
 است. 

mailto:lcpsretiredisability@lcps.org
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