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  .ضربه بزنید اینجا دسترسی به نسخه منطبق با تلفن همراه این نامه برای

،IUSD جامعه گرامی 

مدارس  هیکل، 19-مبنی بر ماندن در خانه در طول همه گیری کوییدفرماندارمطابق فرمان اجرایی ، ابالغ شده بود هم همانگونه که قبال

IUSD تاهداف منطقه در طول این مد  .  ادامه خواهند داد از راه دور یآموزش اضطرار به ارائه ی ،امسال یلیسال تحص انیتا پا، 

سطح پایه درسی و یادگیری محتوی دروس، نگهداری ارتباط بین دانش در تقویت مهارتها ی مناسب  زشی جهتفعالیتهای آموی ارائه 

 IUSDکه این زمان غیر عادی برای دانش آموزان، خانواده ها و کارکنان  پاسخگویی به انواع درخواستهایی، و آموزان و آموزگاران

است که  اندر مورد نمره دادن به دانش آموز ش از راه دور مستلزم برخوردی متفاوتآموزاین انتقال به بوجود آورده است، می باشد.  

 ختی که با آن روبرو هستند از ضرر حفظ کند.را در این شرایط س دانش آموزان

نشان دادن دانش و درک خود از  ای دیپردازش مطالب جد یدانش آموزان ممکن است برا یبرخ استثنایی طیشرا نیا درکه  میدان یما م

کم درآمد و دانش آموزان دارای نیازهای ویژه ممکن است حتی چالشهای  .  دانش آموزان  کنندبه مشکل برخورد  روسد یمحتوا

 ییقرار گرفته اند توانا یماریب نیا ریثاکه خانواده آنها تحت ت آموزانی دانش ،ممکن است و این در حالیست که ، کنند جربهتبیشتری را 

 اکنون که یآموزش یذات یها یو نابرابراظطراب، استرس و  ازبا شناخت  . از راه دور را نداشته باشند یریادگیکامل در  یر شدندرگ

 شرو نیبعنوان عادالنه تررا  (credit/no credit) بدون اعتبار/اعتبار یالگو یسسات آموزش عالود، مداردر سراسر کشور وجود 

 کنند. یم رغیبدانش آموزان ت یریادگی سنجش یبرا

دوره  در IUSDکارکنان  مدیره بر اساس توصیه ی ئتی، هقیدق ی، پس از بحث و بررسشبید رهیمد ئتی، در جلسه همنظور نیادب

 همه دانش آموزان یبرا( را credit/no credit) بدون اعتبار" /"اعتبار ه دهینمرسیستم انتقال به  2019-20یلیسال تحص پایانی

در مناطق آموزشی را که  آموزش و پرورش ایالت می باشد رهیمد ئتیه راهنمایی هایشامل  رهیمد ئتیه تصمیم   این . کرد بیتصو

 نیهمچن میتصم نیا.  " به دانش آموز می کند"بدون آسیبدوران آموزش اظطراری از راه دور موظف به اعمال شیوه های نمره دهی 

 یاز دانشگاه ها رشیپذ مسئوالن، استنفورد تیموفق چالش، یالتیا عمومی یها کالج، UC ،CSU هایی از دانشگاههای ییشامل راهنما

آموزش و پرورش  و مناطق بخش اُورنجآموزش و پرورش سازمان ، IUSD ی  رهبرتیم  ،آموزگاران، رانیمد توصیه هایو  برگزیده

 .دیما را مرور کن متداولهای سپاسخ به پرش، موضوع نیا درباره شتریب العاتط  کسب ا یبرا لطفا . می باشد اُورنجبخش 

دانشکده و دانشگا هها ( credit/no credit) بدون اعتبار" /"اعتباردر مسیر اتنقال به سیستم نمره دهی  به این همه گیری، پاسخدر 

 UCو  CSU دانشگاه های ،ارائه شده توسط آموزش از راه دور ریاجتناب ناپذ یها یبردن نابرابر نیبه منظور از بپیشتاز می باشند.  

مشخص  یموسسات آموزش عال امیپ کنند.  یقبول م 2020تابستان  /را در زمستان/بهار A-G یدوره ها یقبول ای ینمرات اعتبار

  . نخواهند شد توبیخ19-تغییر سیستم نمره دهی توسط مناطق آموزشی در پاسخ به کوییدبدلیل دانش آموزان   است:

 لیپروفا  کنند. یم هیتک( School Profile) مدرسه لیها به نام پروفا رستانیاز تمام دب یرک رسممد کی برها به شدت  دانشکده

دروس آنرز ، اتنمر نیانگی، محاسبه میلیفارغ التحص یالزم برا طی، از جمله شرادهد یم حیدانشکده ها توض یرا برا طیشرا مدرسه

(Honors،) ارزیابی های نیانگینمرات م SAT/ACT  در ، مورد نیدر ا  .ی کندمنحصر به فرد م دیگر عواملی که مدرسه راو

 یحرکت موقت نیا  شود. یم رفتهیو پذ فیتوص بدون توبیخ بدون اعتبار/اعتبار به سیستم نمره دهی رییتغ ،با همه گیری ملی مواجهه

 .خواهد شدمتوقف  2020-2021در سال  رساان و کارمندان به مدو با بازگشت دانش آموز بوده

 برای نمره دهی کتاب سندهی، نوفلدمنو جو  (Stanford’s Challenge Success) استنفورد تیموفقچالش ی  ، برنامهنیعالوه بر ا

 ییراهنما  از راه دور صادر کرده اند: یریادگی راهنمایی هایی را برای نمره دهی در زمان، Grading for Equityیکسان نگری 

  .19-ییدوکطول  درنمره دهی  یبرا ییها هیتوص و 19-ییدوکاعتبار در طول نمره دهی/ مربوط به یها استیدر مورد س ییها

به منظور کاهش  خواهد گذاشت.  یمنف ریثادانش آموزان ت یعلمبر عملکرد  19-ییدوک دهد که استرس مربوط به یآنها نشان م قاتیتحق

در این محیط که  دهد یاجازه م یمان به دانش آموزان و خانواده ها بدون اعتباراعتبار/ سیستم نمره دهی به همنطق، انتقال یمنف ریثات نیا
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 های دانش آموزانکه کاردرحالیدهد  یم نانیاطم کار به خانوادها نیا  ببرند. نیرا از ب یفشار انجام عملکرد رقابت آموزشی تغییر یافته

  .نخواهند شد توبیخ طیشرا نیا در یرقابت عملکرد ییعدم توانا لیبه دل آموزان دانش ولی، داردارزش  ریهمه گ یماریب نیدر طول ا

زمان از آنها در  تیحما یبرا ییهاکارراه  یافتنو  ،ارتباط با آنها جادی، اماندانش آموزان  یریادگیاز  یبانیپشتادامه دادن به هدف ما 

 .می باشداز راه دور  یریادگی

متمرکز خواهند بود. نگهداشتن و تعهد به یادگیری دانش آموزانمان، متصل  درگیر و ر رویان همچنان بمدیر، کارمندان و نرااآموزگ

 یبحث و گفتگو یانجمن ها یزبانی، متکالیف در مورد نظر دادن ،تکلیف، اختصاص دادن همچنان به تماس روزانه خود نرااآموزگ

 یبرا یمتنوع یاز فرصت ها ندانش آموزان مابرای اطمینان از بر خوردار بودن  منابعارائه ، و صورت مناسب بودن سنیدر  نیآنال

پایه در  تیموفق یرا برا آموزان همچنان متعهد است که دانش IUSD . بنیادی، ادامه خواهند داد یریادگیاهداف از  درک خود تیتقو

 آماده کند. یبعد ی

در این صفحه آگاهی ادامه دهید.   19iusd.org/COVIDو بروز رسانده شده به بازدید از تارنمای  بیشتردریافت اط العات  لطفا برای

تماس با این خدمات، غذا و سایر کمکها برای  نحوههایی در مورد خدمات آموزش از راه دور، سالمت روان و منابع تندرستی و 

 و دیگر منابع وجود دارد. خانواده های نیازمند، 

 

 .ااز درک و همکاری شمبا سپاس  

 خالصانه،

 
 تری واکر، سرپرست مدارس 

 پرورش ارواینمنطقه آمورش و 
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