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 ، LCPSخانوادە ها و کارمندان ع��ز  

 به امور م��وط به برنامه ر�زی های برگشت مدارس دولیت و سایر مشاغل ،  الودنهیئت مدیرە دا�شکدە شهرستان 
گ

شب گذشته برای ادامه رس�د�
  �ک

گ
. هیئت مدیرە مدرسه تصم�مات متعددی گرفت که خانوادە های �ا� بخش را تحت تأث�ی قرار � دهد و ما � �شک�ل داد جلسه رس�د�

 خواه�م آنها را با شما در م�ان بگذار�م. 

سپتام�ب در �ک  8را مجبور به بازگشت به مدرسه در  LCPS ارسژوئ�ه هیئت مدیرە مد 21مانطور که ممکن است به �اد ب�اور�د ، در تار�ــــخ ه 
ی   اجرای مدل ترکییب برنامه ر�زی شدە در مراحل 100حالت �ادگ�ی

�
ن . (اطالعات م��وط به ایبعدی کرد ٪ از راە دور با استثنائات محدود ، و متعاقبا

 ارائه شد.)شهروندان الودن  به جامعه  ا��در پ ه�ژوئ 22در  م�تصم

  

ش  LCPSد�شب ، هیئت مدیرە مدرسه  ی ا100را برای گس�ت ی از راە دور ، شامل �ادگ�ی ترکییب ، حضوری برای گروههای  فزودە مدل٪ برنامه �ادگ�ی
 کرد:   هدا�تخا� از دا�ش آموزان ، 

• LCPS  ���وع به ارائه حدا  ق�کند که از ط�   � ت�معلول یدا�ش آموزان دارا یبرا یب یترک یحضور  ی�ی ادگ�روز در هفته  2�ث
  22تا سن  دورە کود�  از  تحت پوشش یکه در برنامه ها  ) و کساین ASOL( ی�ی ادگ�استاندارد  برنامه در�

گ
 آموزش � سال�

وع � 13 از کنند ،   را انتخاب � یب یترک ی�ی ادگ�که   دا�ش آموزاین  یدستورالعمل برا نی). ا(ECSE ند �ی گ شامل شود و  ا�ت�ب �ث
اکساین م�شود که  ا�ط مشخص مطابق  گران�خود و د یرا برا مین �خطرات ا و ندارند  یا ندەیفزا یازها�ن ا � پزش� ط��ث با �ث

 . د نده �ن ش �افزا  IEPشدە 
• LCPS ن همچن وع به  نی دا�ش آموزان  یو برا 1.9 - 1.0از مهارت سطح  ��ز�ان آموزان انگل یبرا یب یترک یحضور  ی�ی ادگ��ث

کت کنند  یب یترک ی�ی ادگ�در  کردە کهو مهد کودک   د�ستاین  ش�پ ی ترکییب شامل دا�ش آموزاین م�شود که �ث ا. این �ادگ�ی  ط��ث
سپتام�ب به  8 تا را  ی خاصها ه�صتو مسئوالن این دا�ش آموزان د. . آنها شو ندارند که مانع مشارکت  د �شد یازها�ن ا � پزش�

وع  مدرسه ارائه � رەیمد ئتیه وع حدا���  خ�ــــدا�ش آموزان، با تار  نیا یبرا یب یترک یحضور  ی�ی ادگ�دهند تا زمان �ث  27 از �ث
 . آغاز شود  ا�ت�ب 

 

فته�پ فین  آ�اد� یثبت نام شدە در دورە ها ان�به دا�شج�  LCPSست که  ایی عالوە بر دستورالعمل هاحضوری  یب یترک ی�ی ادگ�موارد  نیا مونرو  �ث
)MATAاز آنها به تجارب   یار �) که �س�� ن ش آموزش  11مدرسه در جلسه  رەیمد ئتیخواهد داد. هارائه دارند ،  از �ن کار ف�ی حضوری اوت به گس�ت

 �دستورالعمل تق�  در موارد خاص اجازە دادە است و طبق این
�
وع   MATAدا�ش آموز  900 با  حضوری آموزشدر هفته روز  ک�سپتام�ب  8با �ث

 کنند.   � افت�در 

وع به تجد LCPS کارمندان   را با خانوادە  ��مدرسه کردە اند و اطالعات تکم رەیمد ئتیه یی نظر در برنامه ها براساس راهنما د �از شب گذشته �ث
کت �  یب یترک ی�ی ادگ� ات�تج�� نیکه در ا  دا�ش آموزاین  دە و جامعه �ث ا� خواهند گذاشت. ما دادە ها  گس�ت  طم��و  یکنند در ا�ع وقت به اش�ت

از  یگر �د یگروە ها  م�در تالش هست را �کرد ، ز   م�خواه ایب �ارز  ل�م�ا نیدا�ش آموزان ارجاع شدە در ا یرا برا یب یترک یحضور  ی�ی ادگ� یبه اجرا
ن را ن آموزان دا�ش  . م�قرار ده یب یترک یب یترک ی�ی ادگ� یاجرا یدر مراحل بعد �ی

 ه�مدارس خود را مطابق با کل م�آنها و جامعه است و ما در تالش هست یسالمت و رفاە دا�ش آموزان ، کارمندان ، خانوادە ها LCPS ت�اول�  ن�باالت� 
ل و پ  رەیمد ئتی، دستورالعمل و ه CDC  ،VDH. همانطور که الزامات م�ادارە کن ا �نیرج �) و وزارت بهداشت و CDCها ( یمار �از ب ی�ی شگ�مرا�ز کن�ت

در همه زمان ها از  د �شود ، با � ه�توص LCPS یکنندگان از ساختمان ها  د �صورت ، کارمندان ، دا�ش آموزان و بازد ماسکمدرسه در رابطه با 
ط و استثنائات مصوب را ب نیا پوشش چهرە یبرا LCPSپروتکل . د �صورت استفادە کن ماسک  کند.   � ان��ث

وع سال تحصتوجه به  با   هستند تا  یی نها یدر حال آمادە ساز  LCPSسپتام�ب ، معلمان و کارمندان  8همه دا�ش آموزان در  یبرا د �جد ���ث
وع سال در  باین یو �شت ی�ی ادگ� یبرا حاصل شود که هر فرصیت  نانیاطم این روش ٪ از راە دور به حدا��� برسد. 100 ی�ی ادگ�دا�ش آموزان با �ث

ح دادە شدە است. هدف  ٪ سند مدل آموزش از راە دور 100مراحل:  یی بازگشادر مورد  ش�ت �ب ات�دا�ش آموزان ، با جزئ �� ا� یبرا آموز�ث   LCPS�ث
و  مقامات دولیت  یها ه�راحت و مطابق با الزامات و توص ال�را با خ  ی�ی ادگ� ات�تج�� م�که بتوان  ماین است ، تا ز  یحضور  ی�ی ادگ�حدا��� رساندن 

 . م�کن  � به آن هدف قدرداین  ایب �دست یمستمر شما در تالش برا ت�. ما از حمام�ارائه ده عمو�بهداشت 

ام    ،با اح�ت

 ،  امز �ل�و  ک�ار دک�ت 

 مدارس دولیت الودن کانیت  ��رست
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