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 عزیز:  الودنخانواده ها و کارمندان مدارس دولتی عمویم 

 باشید،سالمت  تانامیدوارم شما و اعضای خانواده 

وع سال تحصییل جدید  الودنبرنامه ای را برای مدارس دولتی شهرستان  الودنهیئت مدیره شهرستان  در جلسهدیشب  برای رسر

  و حدود ، وارد مم ء٪ از راه دور برای همه دانش آموزان ، با استثنا 100 تصویب کردیم که شامل ارائه آموزش
 
الگوی  اجرای متعاقبا

 . ای خواهد بود ترکیتی برنامه ریزی شده به صورت مرحله 

 

 تمام دانش آموزان از 
 
ونییک سپتامبی سال تحصییل را با  8تقریبا کت در کالسهای ارائه شده از راه دور ، با استفاده از ابزارهای الکبی رسر

یس مستقیم ، کالسهای همزمان و جلسات دریس کالیس وع یم کنند ، ضمن اینکه  برای دسبی ی ساختاری از  در برنامه هایرسر یادگبر

ی ارائه شده توسط  ی  LCPSطریق منابع آنالین و سایر ابزارهای یادگبر کتنبر . بیشبی دانش آموزان در آغاز سال تحصییل میکنند  رسر

 د. خواهند آمجدید برای آموزش به ساختمان های مدرسه ن

 

ی  38برنامه های اخبر ماست. با توجه به اینکه خانواده های  نتیجهاین تغیبر   گزینه ترکیتی را )یادگبر
 
ا درصد دانش آموزان ما اخبر

ی از راه دور( ان که این برای برخی خانواده ها ناامید کننده است. من   متوجه هستیمتخاب کرده اند ، حضوری همراه با یادگبر

ین  ی معتقدم ، و هیئت مدیره مدرسه به عنوان یک نهاد جمیع موافق است ، که این بهبی  LCPSامن ترین حالت آموزش  و همچنیر

ی ، باید ضمشو یم تواند در آغاز سال تحصییل ارائه است که  ین وجه ممکن در د. قبل از هر چبر ن حفظ مأموریت آموزش به بهبی

ی   ، از سالمتی و رفاه دانش آموزان ، کارمندان و جامعه وسیع تری محافظت کنیم.  COVID-19طول همه گبر

 

ان مان ما به طور مداوم تأکید کرده ایم که تصمیمات  ی ایط بهداشت عمویم خواهد بود و با توجه به مبر ایط ، به ویژه رسر مبتتی بر رسر

اطالعات و  تصمیم دیروز ما بر اساسناشناخته بودن ویروس و تحوالت علیم مبتتی بر آن ، برنامه ها در معرض تغیبر هستند. 

  : شده استبینش های جدید از سه هفته گذشته پایه گذاری 

 

وع  • ی حضوری برای تعداد محدودی از دانش آموزان هنگایم که ما رسر در روز دوشنبه ،  ناتوانبه ارائه فرصت های یادگبر

ی  13  پیدا کردیم. راجع به این موضوع ژوئیه کردیم ، بینش بیشبی

را به  COVID-19 در سطح میل ، به ویژه در جنوب ، زمان پردازش آزمایش های موارد ابتال که افزایش   دریافته ایمما  •

 را با خطر مواجه میکند. ن و کارآمد در یک محیط ام برای کار و تالش کوشش امر  بر انداخته است ، و این تأخ

ی و کارکنان و ش آموز اطالعات تکمییل از سوی مسئوالن بهداشت عمویم در مورد اینکه چه زمانی قرنطینه های دان •

ی  ی را توضیح یم دهد که ممکن  د یشو برقرار مخانه نشیتی همچنیر ی تعطییل مدارس ، سطح اختالل در یادگبر ، و همچنیر

 های جسیم و توصیه های پوشش چهره با سطح بسیار باالی سازگاری اجرا شود؛فاصله است رخ دهد ، مگر اینکه 

ی از   درک، در برنامه های سطح مدارس کار کرده اند  آموزیسر  کارشناسانو   بخش آموزشاز آنجانی که مدیران  • کاملبی

کت در  با حضوری آموزش چالش هانی که معلمان ، سایر کارمندان و دانش آموزان برای حفظ امنیت خود در هنگام رسر

 کیفیت باال تجربه یم کنند ، به دست آوردیم؛ و

ی کارکنان ما را احتمایل غیبت ، چالش های رفع نیازها موارد و  ان کارمندانمانداده های جدید مربوط به مراقبت از کودک •

ین نحو به دانش  خدمت کنیم.  مانانآموز  روشن یم کند تا بتوانیم به بهبی



 

به هیئت  توضیحاتماست ، در آخرین ارائه  ات شب گذشتهجدید که مربوط به تصمیم موارد و سایر  برنامه جزئیات مربوط به این

 مدیره مدرسه موجود است. 

 

نان به تدوین برنامه های همچاکنون برای لحظه ای بر مزایانی که از این تصمیم نایسر یم شود، تمرکز کنم ، حتی در حایل که  مایلم

ی  وع سال با یادگبر  ٪ از راه دور و اجرای الگوی ترکیتی برنامه ریزی شده در مراحل100خود یم پردازیم. اول و مهمبی از همه ، رسر

برای اجرای اقدامات احتیایط مهم  LCPSبا افزایش ظرفیت  الودن را شهروندان ن ، کارکنان و ، سالمت دانش آموزا بعدی

ییک مداوم  فاصلهبهداشت عمویم از جمله  ی  بخشهای مختلفاین رویکرد به  . د خواهد کر محافظت و استفاده از پوشش صورت فبر

ش اقدامات احتیایط بهداشت عمویم را در چند مرحله   ماتاجازه یم دهد تا مقد  به سمت اجرای کامل ندهگسبی
 
د ، نه اینکه فورا

ایط بهداشت عمویم و سایر اطالعات برنامه ها پیش بروند  ی رسر  به ارزیانی اجرای مرحله قبیل و همچنیر
ی

. هر مرحله جدید بستیک

فتموجود در آن زمان دارد و این امکان را برای  ی امکان کاهش زمان ایم پیشر ن تر و موفق تر فراهم یم آورد. این روش همچنیر

 بیشبی فراهم یم کند. ، که از ردیانی مخاطب پشتیبانی یم کند   را  تست کرونا پردازش فعیل برای 

 

ی با توجه به اطالعات بعدیثانیا ، اجرای مدل ترکیتی در مراحل  قرنطینه  ی که در رابطه با موقعیت هانی که در آنبیشبی ، همچنیر

ی با کیفیت و باالتری را برای دانش آموزان فراهم یم کند. ما یم  شدهها و تعطییل مدرسه ایجاد خانه نشیتی ها ،  ، تجارب یادگبر

ایط بدون اجرای مدل ترکیتی در مراحل ی برای برای به احتمال زیاد )و بسیار مختل کننده  بعدی دانیم که این رسر تجربه یادگبر

بسیاری از موارد آن ه منظور ارتقاء سازگاری بیشبی با اقدامات احتیایط بهداشت عمویم است ، به خصوص که دانش آموزان( ب

ی و   حفظ فاصله اجتمایعمربوط به راهنمانی هانی برای از  ی گذاشیی وع سال با یک الگوی یادگبر ٪ از 100پوشش چهره است. رسر

ی به کارکنان آموزیسر کمک یم کند تا بی ی از راه دور ، از جمله استفاده از  شبی بر تقویت ارزیسر راه دور همچنیر آموزیسر مدل یادگبر

ی از راه دور تمرکز کنند.   درسهای آموخته شده در طول تجربه یادگبر

 

ی کند تا بتواند  LCPS، این احتمال را افزایش یم دهد که  بعدی ، اجرای مدل ترکیتی در مراحلدرنتیجه بتواند نیازهای پرسنیل را تأمیر

یس به مراقبت از کودکان برای کارمندان و  نیازهای دانشجویان را بهبی برآورده کند. نگرانی های مربوط به کارکنان شامل دسبی

ی امکان فراهم کردن محییط ایمن است تا معلمان بتوانند به جای  ی در معرض   خطر بالقوه مرتبط با قرار احتمال همچنیر گرفیی

بر انجام کارهای خود تمرکز کنند. حتی اگر تنها درصد کیم از کارکنان مدارس به دلیل مسائل مربوط به مراقبت از  COVIDویروس 

ایط به سمت های  کودکان یا نگرانی های بهداشتی ، مرخیص یا استعفا دهند ، این توانانی ما را برای اختصاص افراد واجد رسر

 مدرسه تهدید یم کند. ر آموزیسر حضور د

 

فت برنامه ریزی ، اطالعات مربوط به مراحل ی با پیشر ، جزئیات دیگری را در مورد سال تحصییل ارائه خواهیم کرد ، از  یادگبر

کت یم کنند. ما یم دانیم که این راه حیل نیست که برخی از  ی حضوری رسر جمله اینکه دانش آموزان در مراحل خاص در یادگبر

که این مدل برای بسیاری از افراد چالش های جدیدی ایجاد یم کند. اولویت   متوجه هستیمترجیح دهند ، و ما  الودنای خانواده ه

LCPS  ی ی را با خیال راحت و مطابق با الزامات و 100برای یادگبر ٪ حضوری ادامه دارد ، تا زمانی که بتوانیم تجربیات یادگبر

ی حضوری توصیه های مقامات دولتی و بهداشت عم ویم ارائه دهیم. همه ما منتظر روزی هستیم که بتوانیم مدارس را با یادگبر

 برای همه بازگشانی کنیم. 
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