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م  LCPS  خانوادە ها و کارمندان حضور مح�ت

نظام ن برنامه ر�زی خود را برای سال تحص�� جد�د ادامه � دهد ، هیئت مدیرە ودشهرستان ال  دولیت در حا� که مدارس 
ی در مورد �س�اری از موضوعات اسا� راهنمایی  آموز�ش ناح�ه  های الزم را ارائه م�دهد.  در تصم�م گ�ی

اطالعایت در مورد موضوعات مختلف ارائه داد و   LCPSاوت ،  11شب گذشته ،  ارسدر جلسه هیئت مدیرە مد
ا� بگذار�م. هیئت مدیرە مجددا� در  ا شما بهآنها را ب ما�ل�متصم�مات متعددی گرفته شد که  بعد از  6اوت ساعت  18اش�ت

ا� خواهد گذاشت.  �شک�ل م�دهد و اطالعات به روز شدە را با شما  ظهر جلسه   به اش�ت

 MATAبرای مدرسه ترکییب حضور  دستورالعمل 

سپتام�ب با دا�ش آموزان در  8كه آموزشهای حضوری را در   هایی ارائه داد  راهنمایی  LCPS شب گذشته هیئت مدیرە
فته مونرو آغاز كند ، در حا� كه همه دا�ش آموزان د�گر سال تحص�� را با  ی از راە 100كالسهای آ�اد� فیف پ��ش ٪ �ادگ�ی

وع � كنند. �س�اری از دورە های ی ن�از به اتومب�ل ، و ه�ف  موزشآرا��ش ، آ آموزش دورە، مانند  MATA دور �ش ف های آش�پ
 
�
ی دسیت دارند. این تالش تق��با ن ود�ک روز از آموزش در آ�اد� های ال  هفتهدا�شجو را شامل � شود که هر  900�ادگ�ی

ی از ب�ماری  در گروە هایی کوچک. این دا�ش آموزان در�افت � کنند  ل و پ�شگ�ی برای دست�ایب به انطباق با کل�ه مرا�ز کن�ت
. اطالعات در کالس حضور � �ابند خطر ابتال به ب�ماری،  قدامات کاهشو ا (VDH) رت بهداشت و�رجین�او وزا (CDC) ها

در وب سا�ت بازگشت به مدرسه موجود است ، که ا�نون به طور خاص در مورد الزامات و  LCPSدر مورد برنامه های 
 .اعمال � شود MATA امکانات

در روزهای آیندە ارائه � شود ز�را آ�اد� های  MATA آموزان و خانوادە هایاطالعات ب�ش�ت به طور مستق�م به دا�ش 
 .در تالش هستند اما�ن آموز�ش ن برای نهایی کردن برنامه هایی برای بازگشت دا�ش آموزان و کارمندان به ودال  دولیت 

�د  ا�ط آموزش حضوری هی�ب ا�ط پزش� �ا  دا� کهماد ، باشنهنگا� که گروە های خا� از دا�ش آموزان واجد �ش �ش
دە ای نداشته باشند که دارای خطرهای ا�میف برای خود و د�گران باشند  ا�ط ب، ن�ازهای ف�ش کت در این واجد �ش رای �ش

�دی   . دخواهند بو دورە های حضوری هی�ب

 آموزش و�ژە

ی از راە دور ، توسعه حرفه ای  دپارتمان خدمات دا�ش آموزی و دپارتمان آموزش برای ا�جاد برنامه ن��� قوی برای �ادگ�ی
� را انجام دادە اند. ما منتظر هست�م که دا�ش آموزان خود را از  وع سال تحص�� همکاری مش�ت و منابع والدین برای �ش

ا�ط بهداشت عمو� اجازە � ی برگردند. هیئت مدیرە مدرسه  حضوریدهد از راە دور و به صورت  زمایف که �ش به �ادگ�ی
ی  دازد تا امکان اجرای �ک رو�کرد 100ابراز عالقه کردە است به استثنائات �س�ار محدود از مدل �ادگ�ی ٪ از راە دور ب�پ

ی از راە دور) را فراهم کند  .مرحله ای به مدل آموز�ش ترکییب (حضوری و �ادگ�ی

مادە سازی برای �ک رو�کرد مرحله ای به مدل ترکییب ، دف�ت آموزش و�ژە در حال برر� کارکنان موجود و ترج�حات در آ
الگوی آموز�ش انتخاب شدە توسط دا�ش آموزان برای برنامه ر�زی برای اجرای دستورالعمل محدود در فرد با رعا�ت کل�ه 

ی از ب�ماری ها ل و پ�شگ�ی  .را توص�ه كردند الزماقدامات  (VDH) و وزارت بهداشت و�رجین�ااست.  (CDC) مرا�ز کن�ت

رو�کرد مرحله ای برای اجرای مدل ترکییب مورد برر� با دا�ش آموزایف که در برنامه های تخص� خودمراقبیت خدمات 
ی وع � شود و افرادی که از ط��ق برنامه در� استاندارد �ادگ�ی ند ، هر چند آموزش  (ASOL) در�افت � کنند ، �ش � گ�ی

وع � شوند ، مشخص  در�افت کنندە این آموزش، که سن �ا سطح دا�ش آموزان  در این برنامه هایی که با مدل ترکییب �ش



ی در مورد این تالش به هیئت مدیرە مدرسه و در نها�ت جامعه ارائه  ،�شدە است با نهایی شدن برنامه ها ، اطالعات ب�ش�ت
 .خواهد شد

 SAT / ACT  آزمونمدی��ت 

و�روس ا�جاد شدە است ، �س�اری از تار�ــــخ های آزما�ش معمول برای  نا با توجه به اختالالیت که در اثر همه گ�ی کور 
ستایف ،  ما آ�اە هست�م که دە است. ن و در �ا� ا�الت لغو شوددر ال  ACT و SAT آزما�ش خانوادە های دا�ش آموزان دب�ی
� به آزمبرای ،  سال آخری های ما به و�ژە  نگران هستند. برای کمک به رفع این ن�ازها ،  SAT و ACT آیندە ون هایدس�ت
LCPS با هیئت کالج و مدارس همکاری � کند تا تار�ــــخ آزمون را در سال تحص�� آیندە ارائه کند. 

LCPS  انحصاری آزمونصت های ا�ت�ب (که روزهای مدرسه است) فر  27سپتام�ب و  23با هیئت کالج همکاری � کند تا در 
SAT سپتام�ب بعدا� در ماە  23در مدارس خود فراهم کند. ما اطالعات ثبت نام را برای تار�ــــخ آزمون  آخری ها را برای سال

ا� � گذار�م � به اش�ت  .اوت ، به محض دس�ت

 ماسک�د در هر زمان از . دا�ش آموزان باانجام م�شود و سایر اقدامات  اجتما�مناسب حفظ فاصله با  ون ها تمام آزم
را در روز آزمون (قبل از ورود)  COVID-19 ، پرسشنامه برر� عالئم استفادە کنند �ا �کبار م�ف) ای صورت (پارچه 

 .سنجندرا � بدن خود تکم�ل کنند ، و هنگام ورود به محل آزما�ش دمای 

ف �ست های LCPSکه در باال توضیح دادە شد ،   آخ��ــها  برای سال SAT عالوە بر فرصت های �ست  ACT و SAT همچننی
ستان ارائه � دهد  :را در تار�ــــخ های ز�ر و مکان های دب�ی

SAT 

ستان های -سپتام�ب  26 •  Dominion و Broad Run دب�ی
ستان های  -ا�ت�ب  3 •  Freedom  ،Indelpendent , Woodgroveدب�ی
ستان های -نوام�ب  7 •  Dominion  ،John Champe  ،Potomac Falls  ، Tuscarora دب�ی
ستان های –دسام�ب  5 •   Loudoun, Independent and Potomack دب�ی
و  Briar Woods  ،Dominion  ،Independent  ،John Champe یها ستان�ی دب -مارس  13  •

Woodgrove 
 John Champeو  Broad Run یها ستان�ی دب -مه  8  •
 Broad Run and Park View یها ستان�ی دب -ژوئن  5  •

ACT 

 Broad Run ستان�ی دب -سپتام�ب  12  •
 John Champeو  Briar Woods  ،Dominion یها ستان�ی دب -دسام�ب  12  •
 John Champeو  Briar Woods  ،Dominion یها ستان�ی دب - ه�فور  6  •

 
به  21-2020 ��در طول سال تحص LCPSدر  SAT ا � ACT یآخر هفته برا آزمون یها ت�سا یبرا اضا�ف  ی�ی تغ هرگونه

ا   و مح� الیت �ا میف �و ا بهداشیت  یبهداشت جامعه به همراە دستورالعمل ها ط��ش
گ

 ا � ACTتوسط  اتی�ی دارد. تغ �ست�
 �مستق SAT یکالج برا  ئتیه

�
 شود.  ثبت نام شدە ارسال � ان�به دا�شج�  ما

 



 یبرا ACTو  SAT ونآزم ا �تا بدانند که آ ند �ی خود تماس بگ یی ) دا�شجویممکن است بخواهند با دا�شکدە (ها نیوالد
ا ا �و  رشیپذ ا بر�ف  را �الزم است ، ز  ��بودن بورس تحص ط�واجد �ش  را حذف کردە اند.  SAT / ACT ط�دا�شکدە ها �ش

 
  (K-2)پ�ش د�ستاین تا مقطع دو  دا�ش آموزان یبرا Chromebook ع�ــــتوز 
 ی�ی ادگ� یبرا LCPSصادر شدە از  Chromebook یها انه�که را  تا مقطع دو  K دا�ش آموزان  یازها�به ن یی پاسخگو یبرا

که در حال   یی به خانوادە ها یی مدارس ابتدا ق�دستگاە ها را از ط�  اضا�ف  یها ع�ــــتوز  LCPS ندەیاز راە دور ندارند ، هفته آ
را از  یتر  ژە�ها ، اطالعات و  انه�را مکان در�افتد. خانوادە ها در مورد زمان و شو  ، آغاز � د دستگاە ها را ندارن نیحا�ف ا

 کنند.   � افت���رستان مدرسه در 
فت�با پ مدارس دولیت الودن کانیت   د و خانوادە ها �نده ارائه � ��را در مورد سال تحص یش�ت �ب ات�، جزئ یز �برنامه ر  �ش

وع  وع به در  8٪ از راە دور در 100 ی�ی ادگ� توانند انتظار داشته باشند که مدارس با �ش از  ش�ت �ارتباطات ب افت�سپتام�ب �ش
 ات�تج�� م�که بتوان  ، تا زمایف  خواهد �افتادامه  یحضور  ی�ی ادگ�٪ 100 به LCPS ت�مدرسه خود کنند. اول�  رانیمد

. همه ما منتظر م�ارائه ده و بهداشت عمو� مقامات دولیت  یها ه�راحت و مطابق با الزامات و توص ال�را با خ ی�ی ادگ�
 . م�کن  یی همه بازگشا یبرا یحضور  ی�ی ادگ�مدارس را با  م�که بتوان  م�هست یروز 

 
ام  ،با اح�ت
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