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 ناحیه الودن   دولت  برنامه آموزیس مدارس دامه  ا 

 2020آوریل    8به روز رسانی شده 
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ل ی آور  14-13 از  و  لی آور  3 ا ت  مارس 30  از  یگذار   نمره  و  اب  یارز   4 

ب  ابتدا   مدارس  سوم ماهه سه یگذار   نمره  4 
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وع از  آموزان دانش  کار   یزمانبند  دستورالعمل ل ی آور  15 شر  4 
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ی مجاز   یی  ادگی طی مح در  ی دانش آموز   رفتار  کد   11 

 LCPS 11  کارمندان  ر ی سا   و  انی  دب با   ب  دانش آموز تعامل 

نت یا  از  مناسب استفاده نی   11 

انضباط  اقدام  12 

وظائف   و  نقش  12 

مهم  یخهایتار   16 

 

 

 تحصیلی آموزش ادامه زمانبندی

 

ی  تاری    خ   یادگیر

مواد آموزیسی در این لینک برای  آموزش استفاده خواهند کرد.  ادامهمعلمها از درسهای گذشته برای   مارس  30پیش از  

س   است.   والدین و دانش آموزان در دسی 

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation 

 

ی دیجیتال و غیر دیجیتال  ل آوری 3مارس تا    30 ی مطالب آموزش از پیش تدریس  معلمها از فرصتهای یادگیر با در نظر گرفت 

   شده در این دوران بهره خواهند گرفت. 

تعطیالت   –آوریل   12آوریل تا   3

 بهاره 

ی اختیاری را برای دانش آموزان فراهم کنند تا در تعطیالت بهاری    ها معلم ممکن است فرصتهای یادگیر

یل کنند و ممکن است در ارتباط مجازی با دانش آموزان خود باق  بمانند تا در ارتباط باشند. این  کمت

ی اختیاری است و   برای دانش  نابع آموزیسی نیم شود. عالوه بر این ، م ذاریه گنمر فرصتهای یادگیر

س است این لینک در آموزان و خانواده ها در    . دسی 

.https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation 

  جدید  هایدستورالعمل برای ارائه  خواهد بود تا   ها ه ریزی برای معلمآوریل روزهای توسعه و برنام 14و   13 آوریل  14و   13

ی  ند. خانواده ها همچنان در این مدت آماده شو  برای باق  مانده  سال تحصییل به فرصتهای یادگیر

یس دارند.   معلمها ط اختیاری که توس   ارائه یم شود ، دسی 

وع چهارشنبه ،   آوریل  15 از  ی از راه دور شامل آوریل ، تنظیمات مرب 15با شی محتوای  وط به مدل آموزیسی یادگیر

ی همزمان  دوازدهم سوم تا  های مقاطع آوریل ، معلم 15 از جدید خواهد بود.  و  فرصت های یادگیر

در ارائه فرصت های  های کالسهای مقاطع پیش دبستانی تا کالس دوم ند. معلمناهمزمان را فراهم یم کن 

ی همزمان به صورت اختیاری و  ی آفالین از طریق   یادگیر ی فرصت های یادگیر یا   ParentVueهمچنتر

 با خانواده های دا
ً
انعطاف پذیری   نش آموزان خود برقرار کرده بودند ،سایر اشکال ارتبایط که قبال

ی خواهند داشت در دست تهیه است و برای   معلمها . جزئیات برنامه ها ، از جمله پشتیبانی از بیشی 

یس و دس برابریاطمینان از   همه دانش آموزان در حال نهانی شدن است. ی 

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation
https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation
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 آوریل  14 تا  13 تاریخ و آوریل 3 تا مارس 30 از آموزش

ی آنالین را  ها معلم  پوشش در این مدت  فرصت های یادگیر
ً
یم دهند. همانطور که در زیر   ختصاص ا  داده شده به مهارتها و دانشهای قبال

وع یم شود.  15و مهارتهای جدید ، از  توضیح داده شد ، آموزش با محوریت مطالب   آوریل شی

 

ی ه ب امسال از بسی  متفاون  استفاده    K-2ان  برخی از دانش آموز معلمهای    . شد ارائه خواهند   ناهمزمان   دانش آموزان تجربه های یادگیر

ین زبان آموزان ما ، معلم کوچکت کرده اند و بنابراین برای افزایش قوام   ند که از آنها ممکن است تص هایی  دیگری که دانش   برنامهمیم بگیر

ی ارائه شده توسط معلم ، دیجیتال و غیر دآموزان آن یجیتال خواهد بود. بسته های  ها عادت کرده اند ، استفاده کنند. تجارب یادگیر

س خانواده ها ق  23" از روز دوشنبه شویس غذانی اتوبوسهامنابع آفالین یا غیر دیجیتایل در "  د. مارس در دسی   رار یم گیر

 

 

یدر طول تعطی  معلمها انتظار یم رود   با دانش آموزان و خانواده ها ارتباط برقرار کنند. در اینجا مثالهانی از بهی 
ً
ن روشها برای  یل مرتبا

 برقراری ارتباط منظم آورده شده است: 

 ارتباط با خانواده از طریق ایمیل.  -

 . دانش آموزانبا  Google Classroomبا  تعطییل مدارسمنظم در طول  رقراری ارتباط  ب -

یس م  -  . و  یا چک کردن ایمیل به طور منظم برای پاسخ به سواالت  Googleاز طریق  رتبدسی 

 . ساعت  24ظرف  ها پاسخ به ایمیل -

 

 آوریل 14-13 تاریخ و آوریل 3 تا مارس 30 از آموزان دانش کار زمانبندی دستورالعمل

 

 آوریل :  15از   پستا مارس و   30از    آموزان ن کار دانشدستورالعمل های مربوط به زما 

 

 دقیقه در روز  60   -کالسهای پیش دبستانی تا دوم دبستان -

 ه در روز دقیق 90  –کالسهای سوم تا پنجم  -

 کار در هفته برای هر کالس( دقیقه   150ساعت در روز یا    4-3دقیقه برای هر درس )جمعا   30 – کالسهای ششم تا هشتم  -

 دقیقه در هر هفته برای هر کالس(  150ساعت در روز یا   4- 3دقیقه برای هر کالس )جمعا  30 –  12تا  9کالسهای   -

 ارات هر درس طبق انتظ بر  –ای نی یا ثبت نام دوگانه واحدها کالسهای  -

 

 

 در مقطع ابتدانی فراهم یم شود و اینکالسهای 
ی ی کتابخانه نیر فرصت ها جزنی از    هیی ، موسیق  ، تربیت بدنی و فرصت های یادگیر

ش  نیستند که در باال ذکر شد. عالوه بر دستورالعمل های ذکر شده در باال ، دان  آموزان دستورالعمل های مربوط به زمان کار دانش

کت در فعالیت های خالقانه و فعال بو  ی روزانه ، شی دن از نظر جسیم تشویق یم شوند و این فرصت های  آموزان به خواندن و نوشت 

ی  برای کمک به خانواده ها در این امر طراخ شده است.  یادگیر
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  آوریل 14-13 از و آوریل 3 تا مارس 30 از گذاری نمره و ارزیابی

 

 ر گرفته یم شود که آخرین روز مدرسه قبل از تعطییل بود. مارس در نظ 11ه سوم  آخرین روز از سه ماه

 

 ابتدایی مدارس سوم ماهه سه گذاری نمره

 

فت دانش آموزان تا   سوم  ش سه ماههکارت های گزار   مارس خواهد بود.   11ابتدانی بر اساس پیشی

 

  دبیرستان و راهنمایی مدارس سوم ماهه سه گذاری نمره
 

ستان و   راهنمانی برای دانش آموزان دوره    سوم اههنمرات سه م  مارس ، آخرین روز مدرسه قبل از   11شده تا    های تکمیلبر اساس کار  دبیر

ی  را انجام دهند و به    های تکمیل نشده و عقب ماندهفرصت هانی را برای دانش آموزان فراهم یم کنند تا کار  معلمها  یم شود.  تعطییل تعیتر

 ه دهند. مر ن  تکلیف عقب ماندهآن 

 

 . شود ارزیانی مجدد  انجام  تا  کمیل کنند را ت انجام نشده و عقب ماندهآوریل موظفند تکالیف  24تا    آموزان دانش - -

 د. خواهند کر تکمیل  اول ماه یم  تا نمرات سه ماهه سوم را گزارش   ا معلمه - -

 ند. نتخاب میکن های معقویل را ا کار یم کنند و گزینه  عقب مانده دارند، دانش آموزانی که تکالیف  ا ب  معلمها  - -

 أثیر منقی بگذارد. مارس بر نمره دانش آموز ت  11، نباید تا  ارائه شدهمارس  11و ارزیانی ای که پس از   هیچ کار کالیس - -

 آوریل 15 از آموزش شروع

وع   ی از راه دور را به طور خاص برای دانش آموزان خود ارا  معلمها آوریل ،   15با شی ئه یم دهند که شامل تمرکز بر مهارت  تجربیات یادگیر

ی همزمان و ناهمزمان را از طریق  12-3  ی کالسمعلمهادید است. ها و دانش ج فراهم یم   Google Classroomفرصت های یادگیر

ی آفالین  K-2 ی معلمهاکنند.  ی فرصت های یادگیر ی همزمان به صورت اختیاری و همچنتر از   انعطاف پذیری در ارائه فرصت های یادگیر

 با خانواده های دانش آموزان خود برقرار کرده بودند ، فراهم  ParentVueطریق  
ً
ه بر  د. عالو خواهند کر یا سایر اشکال ارتبایط که قبال

ی ریاضیات هر دو هفته از تاری    خ برای  نابع آموزیسی ن ، بسته های مای ان  آموز  آوریل به خانواده های دانش  15انگلییس و تجربیات یادگیر

K-2  ال یم شود. رس ا 

 

یس همه دانش آموزان در دست تهیه ا  برابری، برای اطمینان از  معلمها جزئیات برنامه ها ، از جمله پشتیبانی از  قبل   معلمها ست.  و دسی 

فت حرفه  ی کسب  14و   13ای در   و در روزهای پیشی  د. خواهند کر آوریل اطالعات بیشی 

 

 آوریل 15 عشرو از آموزان دانش کار زمانبندی دستورالعمل

 : تا پایان سال تحصییل  آوریل 15دستورالعمل های مربوط به زمان کار دانش آموزان از   

 دقیقه در روز  60  -نکالسهای پیش دبستانی تا دوم دبستا -

 دقیقه در روز  90  –پنجم کالسهای سوم تا   -

 قه کار در هفته برای هر کالس( دقی  150ساعت در روز یا    4-3دقیقه برای هر درس )جمعا   30 – کالسهای ششم تا هشتم  -

 کالس( دقیقه در هر هفته برای هر   150ساعت در روز یا   4- 3دقیقه برای هر کالس )جمعا  30 –  12تا  9کالسهای   -

 بر طبق انتظارات هر درس  –نه واحدها ای نی یا ثبت نام دوگاکالسهای  -
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ی کتابخانهکالسهای   در مقطع ابتدانی فراهم یم شود و این فرصت ها جزنی   هیی ، موسیق  ، تربیت بدنی و فرصت های یادگیر
ی از  نیر

در باال ، دانش   های ذکر شده شد. عالوه بر دستورالعملنیستند که در باال ذکر   دانش آموزاندستورالعمل های مربوط به زمان کار 

کت در فعالیت های خالقانه و فعال بودن از نظر جس ی روزانه ، شی یم تشویق یم شوند و این فرصت های  آموزان به خواندن و نوشت 

ی برای کمک به خانواده ها در این امر طراخ شده است.   یادگیر

 

 خانواده ها باید:    اال، دانش آموزان و لعمل ذکر شده در ب سفارش شده دستور اعالوه بر کارهای  

ی کنید.   - - ی تعیتر  کارهای روزمره برای یادگیر

ید. فضانی را در خانه خود مشخص کنید که بت  - -  وانید راحت یاد بگیر

 کنید.   چکخود را روزانه   LCPSو   Google Classroomایمیل  - -

ی همزمان تا حد امکان  - - کت در فرصت های یادگیر  . شی

 باشید. شهروند دیجیتال خونی  - -

مدرسه یا سایر  اگر احساس یم کنید به منابع اضاقی نیاز دارید یا احساس ناراحت  یم کنید ، با خانواده ، معلم و یا مشاور  - -

 ( خود ارتباط برقرار کنید. UMHTاعضای تیم بهداشت روانی مدرسه ) 

 

 معلمها با ارتباط دستورالعمل

 

ی نیم تواند ج  مزایا و چالش های آموزش همزمان را در یک    LCPSمعلم و دانش آموزان آنها شود.   رو در رو   ایگزین تعامل روزمرههیچ چیر

ی مجازی تشخیص یم دهد  آوریل به   15. کارمندان در حال تدوین دستورالعمل های آموزش همزمان هستند که قبل از  محیط یادگیر

 و خانواده ها ارائه یم شود.  معلمها 

 

  پنجم تا دبستانی پیش کالسهای معلمهای ارتباط ملدستورالع
 

ی همزمان و ناهمزمان بر ، از جمله ساعات اداری و فرصت ه آموزان  دستورالعمل های ویژه در مورد ارتباط منظم با دانش ای  ای یادگیر

 آوریل تدوین یم شود.  15دانش آموزان ، قبل از 

 

 

  دهمازدو تا ششم کالسهای معلمهای طارتبا لعملدستورا
 

ی همزمان و ناهمزمان برای   آموزان  دستورالعمل های ویژه در مورد ارتباط منظم با دانش ، از جمله ساعات اداری و فرصت های یادگیر

 آوریل تدوین یم شود.  15موزان ، قبل از دانش آ

 

 آوریل 15 از گذاری نمره و ارزیابی

 

فت دانش آموزان مبتتی بر ا نمره گذاری ارزیانی و  فت و  وانانی های متنوع و الگوهای فردی ین فرض است که دانش آموزان از تپیشی پیشی

ی برخوردار باشند. ارزیانی ها نباید منعکس کننده رفتار باش  های یادگیر
ی

آنها در  د ، بلکه تسلط یک دانش آموز از محتوا و شایستگ

ايط محتوای   ی ، به ويژه در اين شی ان ن م،   ناآرامبرنامه دریس است. ارزيانی ی ی و آشنانی برای   آموز  دانش توانانی عکس کننده میر به   فراگیر

ي شود. اقدامات تنبییه  د. مورد استفاده قر برای ارزیانی در این زمان سمت يادگیر  ار نیم گیر
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 ابتدایی مدارس چهارم ماهه سه گذاری نمره
 

وع   ی از راه دور را به طور خاص ب معلمها آوریل ،   15با شی هارت و دانش  رای دانش آموزان خود ارائه یم دهند که شامل متجربیات یادگیر

فت دانش آموزان از   معلمها جدید است.   ی پیشی پایان سال تحصییل از کتاب دریس استفاده یم   آوریل تا  15برای ارائه بازخورد و پیگیر

 اهد شد. خو ن وارد  دانش آموزان در سیستم اطالعات  سه ماهه چهارم  نمره ای در گزارش گونه   کنند. هیچ

 

 

  دبیرستان و راهنمایی مقاطع چهارم ماهه سه گذاری نمره
 

وع   ی از راه دور را به طور خاص ب معلمها آوریل ،   15با شی هارت و دانش  رای دانش آموزان خود ارائه یم دهند که شامل متجربیات یادگیر

فت دانش آموزان از   معلمها جدید است.   ی پیشی آوریل تا پایان سال تحصییل از کتاب دریس استفاده یم   15برای ارائه بازخورد و پیگیر

فت دانش آموزان ، مقادیر عددی را   معلمها کنند. در حایل که  برای تکالیف در کالس ارائه دهند ، نمرات در  ممکن است برای ردیانی پیشی

 نیم شود.   وارد   موزاندانش آدر سیستم اطالعات   نمرات سه ماهه چهارمند و هیچ یک از نیم شو   کارت گزارش منعکس

 

ش های روزانه  در این مدت ارائه یم دهند به معنای جایگزیتی با آموز  هانی که معلمها کارهانی که دانش آموزان انجام یم دهند و  بازخورد

چهارم  سه ماهه در دوره   معلمها نی که دانش آموزان تکمیل یم کنند و بازخورد   ند نیست. کارهادانش آموزانی که در مدرسه دریافت یم کرد

فت و تقویت ذهنیت رشد برای دانش آموزان در طول تعطییل مدرسه و تا زمانی که ما  ب ی پیشی ی ، پیگیر ه معنای حفظ استمرار یادگیر

 ، است. در به بازگشت به مدرسه نباشیمقا

 

مدارس را از   به شدتاما ست ،  مدرسه ا  هر برای جداگانه در نهایت یک تصمیم  نمره گذاری ست که اظهار داشته ا VDOEدر حایل که 

 هانی راجع ب  VDOE. وارد میشود، منع کرده  است   به کارهانی که در طول تعطییل مدرسه اختصاص نمره و گزارش  
ه حقوق و  نگرانی

یس برای همه دانش برابری است و    خاص LCPSکه هر خانواده   داده استتشخیص  LCPS. از آنجا که  ، ابراز کرده است آموزان دسی 

ی کنیم که ه منحرص به فرد لش های چا به   دانش آموزان  مهخود را در ارتباط با این بیماری همه گیر جهانی دارد ، ما نیم توانیم تضمتر

ان دسی   ی سه ماهه  گزارش   ه ای به نمر  LCPS. بنابراین ،  ختیار دارند در اه دور و منابع اضاقی الزم برای موفقیت یس به آموزش از را همان میر

 اختصاص نیم دهد.   موزانش آدان چهارم 

 

 

 نهایی نمرات

 

نورثام برای تعطییل مدارس  مارس و دستور بعدی فرماندار    13و  12به دلیل تعطییل مدارس در  آخرین روز مدارس   2020یازدهم مارس  

ی برای  راهنمانی هانی را برای بخش مدارس در زمینه اعطای فارغ التحصییل و   VDOE. ه استبرای باق  مانده سال بود استمرار یادگیر

ی   VDOEاده است. همه دانش آموزان در طول تعطییل مدرسه ارائه د ی میانگتر ی اظهار داشته است که اعطای نمرات و تعیتر همچنتر

 نمرات نهانی   برابر حقوق اعطای برای    ای مختلقی را فاكتوره LCPS( یک تصمیم محیل است.  GPA)  رات دوران تحصییلمن
ی در تعیتر

 ه است. در نظر گرفت   2020-2019برای سال تحصییل   دانش آموزان

 

ین نمره برای دانش آموز  به نمره نهانی این دوره با روند زیر مشخص یم شود که   : د واهد شمنتج خمطلوبی 
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 Q1, Q2, Q3دانش آموز بر اساس محاسبات زیر نمره دریافت میکند. متوسط سه فاکتور  گزینه نخست 

 
GPA   نهانی محاسبه یم شود.   رهنمبا استفاده از این 

 دریافت نیم کنند.  نمره بندی ترم یکاین گزینه برای کلیه دانش آموزان مقطع ابتدانی استفاده یم شود ، زیرا آنها 

  Q3 و    S1بر اساس محاسبات زیر دریافت میکند: متوسط   دانش آموز نمره ه دومین گز 

 
GPA      .بر اساس این نمره نهانی محاسبه خواهد شد 

 نهانی کسب یم کند. نمره سه ماهه سوم و قبویل یا ردی برای و  1نمره ترم    دانش آموز  گزینه سوم

GPA  محاسبه یم شود.  1ترم نمره با استفاده از 

 

اک گذاشته یم شود. در آن زمان گزینه نمره عددی یا   محاسبه شدهرات  من به دانش  ردی/ قبویل  با خانواده ها و دانش آموزان به اشی 

 واده داده یم شود. موز و خانآ

 

 Passنمره آن  دانش آموز مرصی باشد ، GPAارائه ندهند ، اگر نمره نهانی دانش آموز در یک دوره برای   اگر والدین / شپرست اطالعان  

/ Fail  )باعث بهی  شدن  ،خواهد بود. اگر نمره نهانی دانش آموز )ردی / قبویل GPA   جه نتی و   نمره حروقی د ، شو  دانش آموزGPA   آن بر

 د. وارد خواهد شدانش آموز  کارنامه روی  

 

فت  ان نمره نهانی نشان دهد ، ممکن است ش نسبت به کارهای قبلیاگر دانش آموز پیشی   ه ماهه چهارمسآموز را براساس کار  دانش  دبیر

  نهانی شود. نمرات نهانی   نمرهمنجر به بهبود  چهارم یم تواند  سه ماههدانش آموزان در کار دانش آموز تنظیم کند. به عبارت دیگر ، بهبود  

ی نیم آید.   سه ماههدانش آموزان بر اساس کار در  در هر مدرسه دستورالعمل های   روههای هر گمعلم  ش  دپارتمان و  مدیرانچهارم پایتر

ی   منسجیم  م را در این باره تهیه کنند. همکاری یم کنند تا دستورالعملهای الز  شمعلمها . کارکنان با مدیران و کرد   خواهند را تعیتر

 

 نمرات نهانی و انتخاب گزینه 
ی  برای تعیتر

اک  یت در ت)ردی/ قبویل( قبویل یا عدم قبویل جزئیات مربوط به جدول زمانی اری    خ آینده به اشی 

 گذاشته یم شود. 

  آموزان دانش با معلمها ارتباط

 

 آوریل 15 از بعد و مارس 30 از

 با دانش آموزان و خانواده ها ارتباط برقرار کنند. در اینجا مثالهانی از   معلمها  رود  مارس ، انتظار یم 30از تاری    خ  
ً
در طول تعطییل مرتبا

ین روشها برای برقراری ارتب   اط منظم آورده شده است: بهی 

 ● ارتباط با والدین از طریق ایمیل. 

 ارتباط برقرار کنید.  دانش آموزانبا  Google Classroomبا  تعطییل مدارسبه طور مرتب در طول  •

یس ثابت و مداوم •  و / یا به طور مرتب چک کردن ایمیل برای پاسخ به سؤاالت.  Googleاز طریق   دسی 

 ساعت؛  24ها یط پاسخ دادن به ایمیل     ● 

(Q1+Q2+Q3) 
3 

(Q1+Q2) + Q3 

        2 
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س   دفی  اداری  ی دانش آموزان در دسی   . د د بو خواهمدرسه در هر مدرسه برای پاسخگونی به سؤاالت خاص مربوط به تجربه یادگیر

 . خواهیم کرد این شیوه ها ممکن است تکامل یابد و ما جامعه را از هرگونه تغییر آگاه  

 

  آوریل 15 از آموزان دانش با ارتباط

 

آوریل تا پایان سال تحصییل ، از طرق مختلف با دانش آموزان و خانواده ها ارتباط برقرار یم کنند. این ارتباط ممکن   15وع  با شی   معلمها 

 ل موارد زیر باشد: است شام

ی همزمان و ناهمزمان  -  فرصتهای یادگیر

 ساعات اداری معلم  -

ونیک-  پست الکی 

نت   -  Google Classroomارسال شده در   فایلهای اینی 

 

ی و ساعات اداری  ی یم کند. این برنامه قبل از   معلمها هر مدرسه برنامه ای از فعالیتهای یادگیر ابالغ    آوریل به خانواده ها  15را تعیتر

 میشود. 

 

  آموزان دانش برای بیشتر کمکی منابع

 توانخواه آموزان دانش از حمایت

االت متحده و ویرجینیا در ارتباط با انتظارات مربوط به الزامات  همچنان با بخش های آموزش و پرورش ای LCPSدفی  آموزش ویژه  

IDEA   ارستعطییل مد سختزمان   ، در اینتوجه داشته باشید . در ارتباط خواهد بود  504و بخش   ،LCPS   و سایر بخش ها در شاش

 در محیط مدرسه سنت  ارائ  کشور ممکن است نتوانند همه خدمات را به همان رویسی 
ً
 ، ارائه دهند.  یم دادند ه که معموال

 

اضافه کرده است. دانش آموزان دارای معلولیت که در برنامه   LCPSآموزش   دامهاوب سایت منابع آموزیسی به  چندین دفی  آموزش ویژه  

آموزش ویژه و مدیران پرونده   معلمها موجود در سطح مناسب استفاده کنند.   دریس عمویم آموزش داده یم شوند ، یم توانند از ابزارهای

 و اسکان در جانی که   تا  د معلول کمک یم کنن  دانش آموزانآموزش عمویم ادامه داده و به  یمعلمها همکاری خود را با 
با ارائه پشتیبانی

ی درسها ، به امکان پذیر باشد   ادامه دهند.   فراگیر

 

ی دارای منابع آنالین و  LCPSآموزش   ادامهوب سایت   ی آموزش ویژه  در کالسها انش آموزانی است که برای پشتیبانی از د آف الین همچنتر

یدوران کودیک مشغول  تقویت  و سایر قابلیت های   هستند ، دانش آموزانی که از طریق برنامه دریس اقتباس شده ، منابع ارتبایط یادگیر

یس پشتیبانی یم شوند.   دسی 

 

اند ان دب همانند این بخش    بیر یس گوگل و ایجاد طرخ  اندازی کالسهای در برقراری ارتباط ، راهآموزش عمویم )نگاه کنید به باال( برای   یر

 کرد.   برنامه ریزی خواهند ، دانش آموزان با نیازهای ویژهو پشتیبانی از  برای ارائه آموزش

 

رتبط و  ، خدمات مبرنامه دریس اقتباس شدهمقطع سوم تا کالسهای باالتر، با اتوبوس های تحویل غذا برای   تباط با ار  منابع چانی در 

ECSE   س است. این داستان   کر است ذ  الزم بهادامه خواهد یافت.   سال تحصییل  باق  مانده  یکبار تا دو هفته برنامه بصورت در دسی 

 نیازهای ویژه آماده خواهد شد. به دانش آموزان آوریل برای تحویل   22  تا های اجتمایع  

 

https://www.lcps.org/continuityofeducation
https://www.lcps.org/continuityofeducation
https://www.lcps.org/continuityofeducation
https://www.lcps.org/continuityofeducation
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ی زده یم شود  -ارسال خواهد شد  K-2و  ECSEمنابع چانی برای کلیه برنامه های دریس سازگار با  این منابع تحویل داده    آوریل 20 تا تخمتر

 صییل ادامه خواهد داشت. سال تح   برای باق  مانده یکبار دو هفته انی هر رسال این منابع چ. اشود 

 

اند ستان ها ،  بیر  مستقل فعالیت یم کنند ، عالوه  Project SEARCHو  CAST و برنامه های  انتقایل که در دبیر
ی

  ، بر مهارت های زندیک

 کار در قرن بیست و یکم برای ویرجینیا  
ی

 د. خواهند کر تقویت را در دانش آموزان این برنامه ها مهارت ها و دانش مربوط به مهارت آمادیک

 

یک را ارائه    مکاری یم کنند و کمک هایآموزش عمویم ه یمعلمها، مدیران پرونده مدارس با    504برای دانش آموزان با برنامه بخش   مشی 

یس داشته باشند یم دهند به گونه ای که این دانش آموزان به اسکان مناسب به اندازه مناسب و منطق    . دسی 

 

ند. والدین / شپرستان ممکن ا شپرست آموزش  ست در صورت هر گونه سؤال با مدیر پرونده دانش آموز یا مشاور مدرسه تماس بگیر

ی یم تواند برای کمک به والدین / شپرستان هرگونه سؤال را در   ویژه پاسخ  که به مدرسه دانش آموز شما اختصاص داده شده است نیر

 د. ده

 

 دور  راه از یادگیری موقت برنامه

 

LCPS   ،ی و دفراگ ظور حمایت از و به من برای دانش آموزان با نیازهای ویژه یس آنه یر دوران تعطییل مدارس و   یطا به منابع آموزیسی سی 

ان، مدارائه یم دهد. برنامه تدریس از راه دور موقت دامه آموزش در این دوران، ا ان آموزیسی ویژه و سایر خدمات  دبیر یران پرونده، دبیر

با آنها در میان بگذارند. اگرچه، این    تا این برنامه موقت آموزیسی را آوریل در تماس خواهند بود   13مربوطه با والدین و دانش آموزان از 

مداس باشد، ویل اهداف، امکانات ویژه، و خدمان  را که بتواند تا   (IEP)آموزش فردی  برنامه   یگزینموقت نیم تواند جا  نامه آموزیسی بر 

آوریل تا پایان سال   15ت از این برنامه آموزیسی آنالین موق ممکن برای دانش آموز فراهم کند، در اختیار آنها قرار خواهد داد. حداکی  

از خدمات  ژه  س در سال تحصییل جدید، دانش آموزان با نیازهای وی اهد گرفت. پس از بازشدن مدار خو در بر را   2020-2019تحصییل 

 رد.  آنها درج شده است، بهره خواهند ب  IEPآموزش فردی بر اساس آنچه که در برنامه 

 

مدیر ناظر دفی  آموزش    . پرسیده شود مطرح و  یژه، و مدیر مدرسه برنامه آموزش و ، مدیر زش ویژهآمو هر سوایل در این زمینه باید با دبیر 

س خواهند بود.  ویژ   برای پاسخگونی به سواالت شما در دسی 
ی  ه نیر

 

 آموز انگلیسی زبان موزانآ دانش از حمایت

 

آموزان در ایاالت  انگلییس ازهای فدرال برای خدمت به زبان  آموزان همچنان در ارتباط با انتظارات مربوط به نی انگلییس زبان   LCPSدفی  

و سایر بخش ها در شاش کشور ممکن   LCPS،   ارستعطییل مد  سختدر این زمان   توجه داشته باشید که. خواهد بود متحده و ویرجینیا  

 در محیط مدرسه سنت  ارائه   است نتوانند همه خدمات را به همان رویسی 
ً
 ارائه دهند. ،  میدادند که معموال

 

اضافه کرده است. زبان آموزان باید از منابع موجود در سطح مناسب   LCPSوب سایت ادامه تحصیل  وزیسی به دفی  زبان آموزان منابع آم

کان برای دانش آموزان  عمویم ادامه خواهند داد و پشتیبانی و اسآموزش  یمعلمها همکاری خود را با ی زبان آموزان معلمها استفاده کنند. 

EL  ییس که در دوره های  فراهم یم کند. زبان آموزان متوسطه انگل  را  در جانی که امکان پذیر باشدEL Sheltered   ، ثبت نام کرده اند

 از معلم زبان انگلییس خود ، تکالیف و دستورالعمل دریافت یم کنند. 
ً
 مستقیما

 

ی وال  ند.  دین یا شپرستان ممکن است در صورت داشت  دفی   هرگونه سؤال با معلم زبان انگلییس دانش آموز یا مشاور مدرسه تماس بگیر

س است.   زبان انگلییس ی برای کمک به خانواده ها در صورت هر گونه سؤال در دسی   نیر

https://www.lcps.org/Page/223863
https://www.lcps.org/Page/223863
https://www.lcps.org/continuityofeducation
https://www.lcps.org/continuityofeducation
https://www.lcps.org/continuityofeducation
https://www.lcps.org/Page/204070
https://www.lcps.org/Page/204070
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  کودکان سترسد در بیشتر منابع

 

LCPS    تحصیلوب سایت ادامه به روز رسانی LCPS    ی اختیاری است که با ادامه خواهد داد. این وب سایت دارای فرصت های یادگیر

ی ، بر خالف تجارب ی  بر برنامه دریس سازگار است. تأکید  ی ارائه شده توسط  این فرصتهای یادگیر یل ، فقط بر  آور  15از  معلمها ادگیر

 آموزش داده شده است.  تقویت مهارت ها و دانیسی 
ً
 است که قبال

 

 آموزان دانش ودبیران  برای همزمان های دستورالعمل

 

ی  2020- 2019به اینکه مدارس به دستور فرماندار برای باقیمانده سال تحصییل   با توجه با    LCPS" ه دوراز را" بسته شده اند ، یادگیر

همزمان )معلم و دانش آموزان   : استفاده از تجربیات مثبت مجازی فعال انجام خواهد شد. این تجربیات ممکن است در هر دو زمان

( و دروس ناهمزمان )معلم و دانش آموزان بصورت آنالین و در زمان های مختلف( اتفاق بیفتد.  آنالین بصورت آنالین و در زمان واقیع

ی پشتیبانی یم کنند و به دانش آموزان ، م ی همزمان ، از آموزش و یادگیر ان حیط های یادگیر و سایر کارکنان مدرسه که از نزدیک با  دبیر

ی همزمان یم تواند به   دانش آموزان همکاری یم کنند ، چندین روش تعامل و  اک گذاری ارائه یم دهند. یادگیر ان اشی  و سایر کارکنان  دبیر

ی مجازی ، یک محیط آموزیسی مثبت ایجاد و حفظ کنند.   مدرسه کمک ی همزمان در  کند تا در این زمان از یادگیر ان یادگیر و دانش  دبیر

ی همزمان داشته باش توانانی همکاری و پرسیدن سؤاالت را در زمان واقیع یم توانند   آموزان  د. راهنمانی های زیر  ن از طریق فن آوری یادگیر

ی از راه دور  رکنان مدرسه و خانواده در مورد آداب و معیارهای مناسببرای ارتقاء آگایه کا  ارائه شده است.  هنگام یادگیر

 

 همزمان یادگیری در تسهیل زمینه در کارکنان راهنمایی

 

تم عامل  سیس استفاده کنند.  Google Meetیا  WebExنی از  دانش آموز. کارکنان باید هنگام مالقات همزمان با کارمندان یا گروههای 1

  Chromebooksبا    Google Meetاستفاده شود.   دانش آموزانتأیید نشده اند و نباید از آنها با کارکنان و  LCPSهای دیگر توسط 

ی در رایانه های کارمندان انجام یم شود و باید    WebExبه خونی کار یم کند.   آموزان دانش استفاده  هنگام اهمیت امنیتبا کارآنی بیشی 

 شود. 

دقیقه در هفته آموزش همزمان را ارائه دهد. در سطح   30ر مقطع ابتدانی ، هدف این است که هر معلم کالس درس حداقل  . د2

دقیقه آموزش همزمان را در هر کالس ارائه دهد. این توصیه عالوه بر ساعات   30تا  20متوسطه ، هدف این است که هر معلم هفته ای  

 کوچک است. های  گروهبصورت   یسی آموز  اداری منظم و سایر فعالیتهای 

. کارکنان باید از حریم خصویص دانش آموزان آگاه باشند زیرا این امر به قانون حقوق خانواده و حقوق حفظ حریم خصویص  3

 (FERPA مربوط یم شود. هرگونه تصویر یا ضبط هانی که شامل چهره یا نام دانش آموزان باشد ، این مواد را مطابق )FERPA ه  به "سابق

انه دارد. آمو  ی سختگیر اک گذاری قوانتر ه و به اشی  یس ، ذخیر  زش" تبدیل یم کند ، که در مورد نحوه دسی 

ان  آ.  اک گذاری با دانش آموزان خود دبیر ی برای رصفه جونی و به اشی  در نظر  ممکن است جلسات خود را ثبت کنند و یک تجربه یادگیر

ند.   "(. flipped)یعتی دروس کالس درس " بگیر

ان   ب د ، مگر اینکه رضایت اولیا / شپرست را برای جلسات ضبط شده برای  خواهند کر جلسات همزمان را با دانش آموزان ضبط ن دبیر

ونیگ( و یک فرم  برای مجوز با عنوان رضایت اولیا / شپرست والدین برای   آنالین کلیه دانش آموزان در جلسه دریافت کنند )نامه الکی 

ان زان / ضبط جلسات دانش آمو  ان برای استفاده   آنالیندبیر س خواهد بود( دبیر  در دسی 

ی با ی برای بحث و گفتگوهای مجازی همزمان ی یم توانند کارمندان   -4 ی بزرگسور حضا یادگیر دیدار   آموزان  دانشبا ،  الوالدین یا مراقبتر

 کنند. 

 بحث کنند. دیگر  وزان کارکنان نباید درمورد نمرات خاص دانش آموزان در حضور سایر دانش آم  -5

ی فاده از است هنگام باید . کارکنان  6 ند: دوربتر  از محیط اطراف خود و سایر اعضای خانواده آگاه باشند. کارکنان باید موارد زیر را در نظر بگیر

https://www.lcps.org/continuityofeducation
https://www.lcps.org/continuityofeducation
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 آ. لباس مناسب. 

 واده جدا باشد. سایر افراد خاندر اختیار شما قرار دهد که در صورت امکان از فضانی  د یب مکان مناسب "محل کار" در خانه شما با 

 با  ج در صورت
ی

ی جلسات از یک هدفون یا همخانهزندیک ید یا در حتر  نید. کاستفاده    نشوید  مزاحمعالمت  ، دری را با قفل در نظر بگیر

مدل سازی  از یک سبک ارتبایط شخیص ، مودبانه ، مثبت و حرفه ای برای  باید  . ما به عنوان کارمندان ، موقعیت ممتازی داریم که 7

ی یا طعنه در یک محیط مجازی آگاه باشید. دانش آموزان خو   د در دنیای مجازی استفاده کنیم. از استفاده طیی

ونیگ باز که ممکن   -8 ی صفحه نمایش خود مراقب باشید. از ویندوزهای مرورگر و تب های مرورگر یا اسناد الکی  اک گذاشت  هنگام به اشی 

بان بای است دارای اطالعات حساس باشند  ی  د صفحه مورد نظر را برای نمایش در یک پنجره جدید باز کند. آگاه باشید. میر

 ترک نکنید.   حضور دارند،آن در  دانش آموزان کهرا   Googleجلسه ،   رده اند . تا زمانی که همه دانش آموزان جلسه را ترک نک 9

ی جلسه خود با استفاده از 10  رین کنید. تم Google Meetیا   WebEx. قبل از اولتر

 

 مجازی یادگیری محیط در یدانش آموز رفتار کد

 

سهای  وجود دارد مهم هستند. کال  سنت  اگرچه محیط کالس ما مجازی است ، اما استانداردهای رفتاری به همان اندازه که در مدارس  

ان  مجازی ما کالسهای واقیع با  ی انتظار یم رود. برای ارتقاء درک  نش آموز داو دانش آموزان واقیع هستند. بنابراین ، رفتار مناسب دبیر

 رفتار در یک محیط آنالین ، ما یک کد رفتاری تهیه کرده ایم که همه  LCPS  دانش آموزان
ی

باید از آنها    دانش آموزاندر مورد چگونگ

وی کنند.  انش آموزان با کارمندان  ( ، این راهنما به تعامل دSR&R)  یدانش آموز عالوه بر کتابچه راهنمای حقوق و مسئولیت های پیر

LCPS  دانش آموزانو سایر  LCPS   .ی اقدامات فردی آنها یم پردازد  و همچنتر

 

 LCPS کارمندان سایر ودبیران  با ییدانش آموز تعامل

 

ی    دانش آموزان. از 1 وی کنند و شهروندان دیجیتایل خونی باشند. انتظار یم رود که از آیتر  نامه رفتار دانش آموزان پیر

ام  و ادبش آموزان باید ب. دان2  خطاب کنند. را  LCPSکارمندان  و  متخصصان آموزش و پرورش و  بزرگساالن ا احی 

ما به صورت مودبانه و م LCPS. دانش آموزان باید ارتباط خود را با کارمندان 3 نه متناسب با صحبت با بزرگساالن بیان کنند. لحن  حی 

ام باشد. ایمیل ، کالس های مجازی و مکالمات تلفتی ب  اید قابل احی 

ان دانش آموزان باید از طریق ایمیل با  -4 را داشته   Googleارتباط برقرار کنند. اگر دانش آموز از طریق ایمیل درخواست مالقات با دبیر

 راقب باید برای جلسه مجازی حضور داشته باشند. باشد ، یک والدین یا م

 نند. مالقات را ضبط ک  Googleدانش آموزان نباید   -5

یم و با استفاده از انواع فن آوری ها برریس یم کنیم. کتی   یدانش آموز . صداقت و اصالت کار 6 ی است که ما آن را جدی یم گیر ی چیر

 ، و یا سوء استفاده از محتوا ممنوع است. یدانش آموز اهانه از کار آگتی برداری و ک کردن کار دیگران ، اجازه دادن به دیگران 

ایم استفاده   LCPS دانش آموزان ر هرگونه ارتباط با سایر . دانش آموزان د7  یا نی احی 
ی نباید از زبان یا تصاویر مبهم ، ناعادالنه ، تهدید آمیر

ی  ذکر شده م 8210کنند. این اقدامات همانطور که در خط میسی  منوع است و ممکن است منجر به حذف موقت از محیط یادگیر

 مجازی شود. 

 

 رنتاینت از مناسب استفاده

 

به دانش آموز  ز تخلف مشکوک و اطالع ا، ی دانش آموز در نظم و انضباط  یا نامه  ،  8210نقض خط میسی  اطالع از . در صورت  1

 و فرصت  برای ارائه توضییح داده یم شود. فرستاده شده  

نت هستند. هر  LCPS  دانش آموزان. 2 ی محیل ، ایالت  و فدرال حاکم بر اینی  که این رویه را نقض کند در   یآموز دانش تابع کلیه قوانتر

د که ممکن است منجر به  ی سایر اقدامات انضبایط یا حقوق  شود.  LCPSاز کالس   اخراجمعرض اقدامات انضبایط قرار یم گیر  و همچنتر
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 انضباطی اقدام
 

ی مجازی آغاز یم ک LCPSسه  مدیران مدر   نند. مراحل زیر را برای رفتار نادرست در هر کالس در محیط یادگیر

ی مجازی 1   ، ممکن است دانش آموز به طور موقت را نقض کند   LCPSانون رفتار دانش آموزان ق. اگر دانش آموز در محیط یادگیر

 رمندان خارج شود. توسط یگ از کا

موز اطالع داده ط مجازی خارج شود ، به والدین )یا والدین( یا شپرست بزرگسال هر دانش آدقیقه از محی  30. اگر دانش آموز بیش از 2

 یم شود. معلم تمام تخلفات را به اداره سطح مدارس گزارش خواهد داد. 

ی مربوط به رفتار  تخلف بیشی  . هرگونه 3 ه اقدامات  ممکن است منجر ب SR&Rقابل قبول / مسئولیت پذیر یا پذیرش یا    LCPSدر قوانتر

ی هر در صورت دیگری شود. خانواده ها باید  انضبایط ند. سؤا گونه داشت   ل با مدیر مدرسه خود تماس بگیر

 وظائف  و نقش

 

 وظیفه  نقش 

 به روزرسانی های مداوم برای هیئت مدیره مدرسه ، کارمندان و اعضای جامعه   - - کارکنان اداره مرکزی 

یل در  نظارت بر راهنمانی های آژانس های ایالت  و فدرال و تطبیق برنامه های مح  - -

 صورت لزوم 

 و سایر کارمندان مدرسه   معلمها رفه ای با کیفیت باال به ح ارائه خدمات آموزش  - -

 و خانواده   معلمها برای حمایت از دانش آموزان ،  سعه منابع  و تو راهنمانی و توزی    ع  - -

ی مدارس  ی با خانواده در مورد آموزش از راه دور در مدرسه ارتباط برقرار کنید  - - کارکنان دفی    شوید که. مطمتی

ند. بگتماس  یشان سؤال یا نیازها در مورد چه کیس با   خانواده ها یم دانند   یر

، آموزش ویژه ،  مدارس  تمدارس )تسهیال اطمینان حاصل كنید كه كاركنان حایم   - -

ی  ، متخصصان خواندن ، كتابداران( از    UMHTانگلییس ، مشاوران ،  زبان یادگیر

دانش آموزان    كرده و پاسخگوی نیازهای منحرص به فرد مشاركت دانش آموزان پشتیبانی 

 ویژه باشند. 

 . غیر رسیم( را  با کارکنان خود حفظ کنید  )رسیم و  ارتباط تماس های  - -

 جامعه مدرسه خود فکر کنید و برنامه ریزی کنید ویژه به نیازهای  - -

داشته باشید   به الگوی انعطاف پذیری در رویکرد خود ادامه دهید و به این نکته توجه - -

ا بر اساس اطالعات جدید یا تغییر جهت آموزش  که ممکن است دستورالعمل ه 

 محتوای جدید تغییر کنند. 

ی همزمان و ناهمزمان را برای دانش آموزان تراز شده با مدرسه و دستورالعمل   - - معلمها  یادگیر

 برنامه ریزی کنید  شده    های تقسیم بندی

 دانش آموزان  حمایت از برریس پشتیبانی برنامه برای  - -

ی از راه  برای ارتباط با  - - دور نیستند ، با اداره مدرسه  خانواده هانی که مشغول یادگیر
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 همکاری کنید 

و همکاران همکاری کنید تا مکانهای مناسب و پشتیبانی مناسب برای   معلمها با سایر  - -

 همه دانش آموزان فراهم شود 

 مداوم پاسخ دهید  به ارتباطات مدرسه و خانواده ها بطور  - -

ی حرفه ای تقسیم در صورت امکان در جلسات سطح مدرسه  - - کت کنید  و یادگیر  شی

معملهای دانش آموزان توانخواه  

 و مدیران پرونده آنها  

ی همزمان و ناهمزمان برای   - -  و فراهم کردن یادگیر
همکاری ، برنامه ریزی ، پشتیبانی

 اسب برای ارائه اسکان من  توانخواهدانش آموزان 

، نظارت بر   دانش آموزانحمایت از اهداف برای   504و  IEPs برنامه   مدیریت - -

فت و اسکان   پیشی

 با ارائه دهندگان خدمات مرتبط همکاری کنید - -

 به ارتباطات مدرسه و خانواده ها بطور مداوم پاسخ دهید  - -

ی حرفه ای  - - فته در جلسات سطح مدرسه و یادگیر کت کنی پیشی  د در صورت امکان شی

تا در صورت لزوم با خانواده ها و دانش   همکاری کنید  UMHTبا اداره مدرسه و  - -

 ند. آموزان ارتباط برقرار کن 

 همکاری کنید  معلمها برای پشتیبانی از نیازهای دانش آموزان روزانه با  - - ارائه دهندگان خدمات مربوطه

ی را برای خانواده ها تهیه کن  - -  ید در صورت لزوم بسته های یادگیر

 با استفاده از سیستم عامل های مختلف  معقول و منطق   ارائه خدمات به صورت  - -

ی و / یا  Google Classroomمانند مدل سازی ویدئو ،  آموزش از  ، بسته های یادگیر

 راه دور 

 به ارتباطات مدرسه و خانواده ها بطور مداوم پاسخ دهید  - -

ی حرفه ای  - - فت  در جلسات سطح مدرسه و یادگیر کت کنید  هپیشی  در صورت امکان شی

کت در ج - - فت و ارائه    دانش آموزان، پشتیبانی از اهداف  IEPلسات شی ، نظارت بر پیشی

یس   دانش آموزان  پشتیبانی از دسی 

و در صورت لزوم   معلمها با و همکاری   خانواده ها با منابع موجود در جامعه با ارتباط  - - مشاورین مدرسه 

 به ادارات خاص. ارجاع 

ده از تکنیک های مبتتی بر شواهد برای ارتقاء  با استفا SELرائه مشاوره غیر تعامیل و ا - -

 سالمت  

از دانش آموزان و والدین در جلسات مشاوره آکادمیک برای کمک به رفع  حمایت  - -

س   آموزیسی نگرانی و اسی 

 ( 12- 6)  دانش آموزانایجاد برنامه برای ثبت نام های جدید  - -

و پشتبانی از   FY21 یها فردی و توصیه های مربوط به قرار داد هایدرخواست  دوره  - -

 توسعه برنامه های اصیل 

یس به وب برای اطالعات دانش - -  و شغیل  آموزی دسی 

همکاری با  با اداره مدرسه و  9به    8و  6به   5از کالس   مستقیمبرای اطمینان از انتقال   - -

 معلمها 

کت  - - ایط بشی    IEPودن و در جلسات مجازی کودک ، واجد شی

 با والدین / دانش آموزان در صورت درخواست  ب  حضور و غیاارائه درخواست  - -

ارائه خدمات مشاوره با دانش آموزان از طریق والدین به طور مستقیم یا دانش آموزان   - -
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 با والدین حارصی 

کت در جلسات چند رشته ای در سطح مدرسه و یادگ - - ی حرفه ای تقسیم در  شی یر

 صورت امکان 

 یم واحد سالمت روانی ت

(UMHT)  

 مبتتی بر مدرسه برای ارتباط خانه و مدرسه نظارت کنید UMHTل  یمی بر ا - -

 یا ویدئونی را برای والدین  - -
س ،  و دانش آموزان  مشاوره کنفرانس تلفتی درمورد اسی 

 اضطراب و / یا نگرانی از سالمت روان ارائه دهید

ئو  یدمایت سالمت روانی به دانش آموزان با حضور والدین از طریق تلفن یا و ارائه ح - -

 کنفرانس

 را شناسانی یا توسعه دهید  - -
ی سالمت   مجموعه ای از ماژول های یادگیر

ی از راه دور اتفاق یم افتد پاسخ دهید تا با مراجعه   - - به هشدارهانی که در هنگام یادگیر

دازید.  والدین ، آنها را از این حادثه مطلع کردهبه   و در صورت لزوم به حل مسئله بیی

ان و والاز دب - ی و حل مشکالت و یر ی دانش آموزان برای یادگیر چالشها و   دین در بکارگیر

 نید.  ای رس موانع موجود یار 

 

 تسهیالت دهندگان آموزیسی 

 

و تیم های مدارس ابتدانی ، راهنمانی و   معلمها ارائه پشتیبانی مربیانه به مدیران ،   - -

ستان برای ارتقاء تمرین  ی دانش آموزان بر   معلمها دبیر  ای ادامه تحصیل. و یادگیر

ی حرفه ای با    از طریق  معلمها ایجاد ظرفیت و کارآنی  - - مربیگری ، همکاری و یادگیر

ی از راه دور پشتیبانی یم کند   کیفیت باال که از یادگیر

ی مشارکت  )  با مشارکت و یا  - - ( برای ایجاد برنامه های دریس  CLTتسهیل تیمهای یادگیر

ی از راه دور ، از جوام  ی حرفه ای پشتیبانی کنید. برای یادگیر  ع یادگیر

در برنامه   معلمها  منابع و شیوه های آموزیسی برای پشتیبانی از برای تهیه و شناسانی  - -

ی از راه دور ، با شپرستان محتو   ا همکاری کنیدریزی برای یادگیر

راهنمانی تقسیم و انتظارات تقسیم بر اساس اطالعات موجود برای پشتیبانی از   - -

 مدارس 

 

سهیالت دهندگان آموزیسی  ت

 فناوری 

ی ح  معلمها از  - - ین روش های آموزیسی و  با یادگیر رفه ای و آموزش به موقع در مورد بهی 

 ابزارهای فناوری پشتیبانی کنید 

 انجام دهند   از راه دور را پشتیبانی کنید که آموزش طراخ  معلمها از  - -

ی  کمک کنید تا شیوه های آموزیسی مناسب و ابزا  معلمها به  - - رهای فناوری را برای یادگیر

 اب کنند ناسانی و انتخاز راه دور ش

پشتیبانی از مدیریت مدرسه در برنامه ریزی و رفع نیازهای منحرص به فرد جامعه   - -
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ی از راه دور   از یادگیر
 مدرسه خود برای پشتیبانی

ین روش ها و درسهای آموخته شده را با سایر  - - به   ها و دفی  فناوری آموزیسی  IFTبهی 

اک بگذارید   اشی 

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

ی کتابخانه  در  اسازی شده ج  فایلهایبرای استفاده در ایجاد صحیح  پشتیبانی از دانش و منابع  - - مسئولتر

 آموزش  دستور 

ندی  آموزی ، مهارت های تحقیق ، شهرو ارائه آموزش در مورد مهارت های سواد  - -

 دیجیتال

نند ابزار تحقیق ، ابزارهای فناوری ،  حرفه ای در موضوعات مختلف ما آموزش ارائه  - -

 دیجیتال  منابع ایده های سازنده ،  

ی دانش آموزان در سوادآموزی   - - منابع دیگر را در صورت لزوم برای آموزش و درگیر

هایانی )چالش خواندن ، تریلر کتاب / برر  ه( توسعه   یس ها ، وب سایتها ، مسیر و غیر

 دهید. 

الس )مانند سفرهای مجازی ، کارشناسان حوزه موضوع  پشتیبانی از اتصاالت فراتر از ک  - -

ه(  و غیر

ی کنید  - - دانش آموزان  ی تعیتر  کارهای روزمره را برای یادگیر

ید فضانی را در خانه خود مشخص کنید که بتوانید راحت یاد  - -  بگیر

 خود را روزانه برریس کنید LCPSو   Google Classroomایمیل  - -

ی همزمان  - - کت کنیددر فرصتهای یادگیر  شی

 شهروند دیجیتال خونی باشید  - -

اگر احساس یم کنید به منابع اضاقی احتیاج دارید یا احساس ناراحت  یم کنید با   - -

 کنیدخانواده ، معلم و یا مشاور مدرسه خود ارتباط برقرار  

ی کدر ایجاد روال  به فرزندتان  - - والدین و خانواده ها   مک کنید یادگیر

دفضانی را در خانه خو  - -  د مشخص کنید که کودک شما بتواند راحت یاد بگیر

 فعالیت بدنی و ورزش را تشویق کنید - -

 از شهروندی دیجیتایل فرزندتان حمایت کنید  - -

د منابع اضاقی احتیاج دارد یا احساس ناراحت  یم کنی اگر احساس یم کنید فرزند شما به  - -

 قرار کنیدبا معلم ، مشاور مدرسه یا شپرست فرزند خود ارتباط بر 
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 تاریخهای مهم  

 

 تاریخهای مهم تقویم مدارس 

 2020،  آوریل   8به روز شده در 

 پایان سه ماهه سوم  - مارس  11چهارشنبه 

ان روز برنامه و   - مارس  18چهارشنبه   توسعه آموزش حرفه ای دبیر

  27مارس تا جمعه  18ه ب چهارشن

 مارس 

با دانش آموزان در حوزه  آماده سازی گوگل کالس و فایلهای دیجیتال برای کار  -

 مطالب پوشش داده قبیل 

 دروس آموزیسی آنالین  برای درویس که قبال آموزش داده شده اند آغاز  - مارس   30دوشنبه 

 آوریل   12آوریل تا یکشنبه  13شنبه 

 تعطیالت بهاره  

و تماس با  یاری برای تکمیل در تعطیالت بهاره ارائه مطالب و منابع آموزیسی اخت  -

ی انتخانی هستند و نمره  دانش آموزا  ن بصورت مجازی. این فرصتهای یادگیر

یس هستند.    گذاری نمیشوند.   منابع اضاقی در این لینک قابل دسی 

.yOfEducationhttps://www.lcps.org/Continuit 

 

ان    و توسعه ریزی  روز برنامه - آوریل  13دوشنبه  فت حرفه ای دبیر  پیشی

یس والدین به  -  منابع آموزیسی از پیش تدریس شده دسی 

ان  - آوریل  14سه شنبه  فت حرفه ای دبیر  روز برنامه ریزی و توسعه پیشی

یس والدین به منابع آموزیسی از پیش تدریس ش -  ده دسی 

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation
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 آغاز تدریس آنالین با مطالب جدید آموزیسی   - آوریل  15چهارشنبه 

انی سه ماهه سوم دانش آموزان برای ارائه کارهروز آخر برای  - آوریل  24جمعه   ای جیی

 نمرات سه ماه سوم رد کردن روز آخر برای وا  - آوریل  1 هجمع

 ردی/قبویل( خانواده ها گزینه نمره نهانی را انتخاب خواهند کرد )نمره گذاری یا  - بعدا مشخص خواهد شد 

 یادبودروز  تعطییل - ماه یم   25دوشنبه 

ی از راه دور. این تاری    خ تحت برریس است.   - ن ژوئ  10 کارمندان اداره آموزش  روز آخر یادگیر

 با هیات مدیره مشورت خواهند کرد. 

 کارنامه ها صادر خواهند شد.  - بعدا مشخص خواهد شد 

 


