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،IUSD گرامی  خانواده های  

 2020-21برای سال تحصیلی  شدر جریان تالشهای برنامه ریزی شما را IUSDقبال هم با شما در میان گذاشته ایم،  همانگونه که
برای بیش از سی و شش  آموزشی عالی وعادالنه حفظ استمرار آموزش و ارائه ی جهتقرار میدهد.  در حال حاضر کار گروه ما 

ضمن اولویت دادن به ایمنی دانش آموز و ، COVID-19رغم لید.  عمی باش مشغول بررسی برنامه های مختلف، هراز دانش آموز
 .در تصورمان می گنجد، می باشیمباالترین کیفیت آموزشی که  یارائه متعهد به  ، ماکارکنان

 2020-21خانوادگی  نظرسنجی

این  تکمیلرا صرف  د.  لطفا امروز چند لحضه وقت خودنشما در روند برنامه ریزی ما حیاتی می باش و پیشنهادات اتنظر
ما .  نماییدباز می باشد، موجود و  چهارشنبه هفدهم ماه جونتا روز  که Family Survey-s 2020’District 21ی نظرسنج

می  و بوده واجبراری و کاری اضط، آینده کار آماده شدن برای سال تحصیلی پاسخگویی هستیم، ولی برایمتوجه زمان کوتاه 
 زیابی گزینه های خود داشته باشند.برای ارکافی که خانواده وقت  اطمینان حاصل کنیم خواهیم

 های آموزشی مدل

ورنج کانتی حالیکه منتظر دستورالعمل مخصوص آژانس مراقبتهای بهداشتی ا   در آموزش و پرورش ارواین منطقه

(OCHCA) وزارت  که توسطمدارس  ییبازگشا ریاخ یها هیدستورالعمل ها و توص ر کردنحال مرو ، درمی باشد

 .می باشد ه اند نیزمنتشر شد ایفرنیکالآموزش و پرورش و وزارت ( (CDPH ایفرنیکال یبهداشت عموم

 یمدل ها IUSD، شوند یم یالتیا ییبازگشا یارهایمع مسو  وارد فاز  یورنج کانتو ا   ایفرنیکه کالدر حالی، ل حاضرحادر 

 یریادگی ی نهیهر دو گز تیما اهم  .دارددانش آموزان و خانواده ها در نظر  یازهایبه ن ییپاسخگو یرا برا ریز آموزشی

 ،ییمدل ها ممکن است در مقطع ابتدا نی، ابا این وجود ،میده یم صیتشخا از راه دور رن یو آنال یبه صورت حضور

ا به بهترین وجه ب که ییها نهیگز انتخابدر را ما ، شما شنهاداتیانتقادات و پ ند. به نظر برسو متوسطه متفاوت  ییراهنما

 د:نکن یم ییراهنما ،ی دارندما هماهنگ یمنافع خانواده ها

 مدرسه باز می گردند. در ساعات عادی مدارس، بهجمعه  –دوشنبه  روزهای دانش آموزان – سنتی 

  از راه دور و آموزش ، یحضور مدرسه بصورت در آموزشاز یبیدانش آموزان هر هفته با ترک -آموزش ترکیبی

 .آموزش دریافت می کنند رت آنالینبصودر خانه 

  دریافت می کننداز راه دور آموزش  نیآموزش آنال قیفقط از طر دانش آموزان –فقط آموزش از راه دور. 

از  دریافت کنیم، اطّالعات بیشتری در مورد هر یک Family Survey 21-2020 نظرسنجیپاسخ شما را از طریق  هنگامی که
فراگیر  ی اتمام هر گونه برنامه ریزی، قاطعانه متعهد به درگیر شدن در یک پروسهما قبل از .  های آموزشی ارائه خواهیم داد مدل

 می باشیم.های متفاوت جامعه مان نیازنظزات و با در نظر گرفتن 

 جدول زمانی احتمالی

دول ، جبرنامه ریزی نماینده آماده شده و ما، بتوانند برای سال تحصیلی آیند شامل خانواده های تمام سالدر راستای اینکه خانواده ها، 
 :زیر ارائه می دهیم زمانی احتمالی

 پانزدهم الی هفدهم ماه جون –اولیه خانواده و کارکنان  نظرسنجی 

  م ماه جونهجدهم الی بیست و سو   –خانواده و کارکنان نظرسنجی بازبینی و برسی نتایج 

  م ماه جونبیست و سو   –گزارش پیشرفت به هیئت آموزش و پرورش 

  بیست و چهارم الی بیست وپنجم ماه جون –طرح کارگروه از گزینه های پیشنهادی 

  بیست و ششم الی بیست و نهم ماه جون –گزینه های پیشنهادی موجود( نهایی خانواده و کارکنان )نظرسنجی 

  ماه جوالی وایلا –توصیه نهایی به هیئت آموزش و پرورش 
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   اوایل ماه جوالی  – الع رسانیارتباط با خانواده ها جهت اط 
 

 برنامه های انعطاف پذیر

 نیدر ا که می دانید،همانطوریآگوست شروع خواهند شد.  ماه مدارس تمام سال ما پانزدهم ماه جوالی و مدارس سنتی ما بیستم 
بازگشت به حالت  یما را برا یفقط فرصت ها یدیکه هرگونه تحوالت جد میدواریکنند و ام رییتوانند تغ یم یادیز یزهایت چمد  
 یو مبوده  ایفرنیکالایالت  ییبازگشافازهای  یک از هر یبرا یما شامل مالحظات یبرنامه ها  .دنمدرسه بهبود بخش طیمح یعاد
و  یبا سازمان ها و مقامات متخصص دولت خود یهمکاربه   IUSDد. نتغییر داده شو تطبیق، یبرا ومد در صورت لزنتوان
، کارکنان دانش آموزان یمنیا یت اصلی ماواول که دیبدان لطفا  ادامه خواهد داد. متغیر تیوضع نیا بر قینظارت دقجهت  یمحل  

 .دنشو یگرفته م یبهداشت یدستورالعمل ها مان با این دید و بر اساس ماتیتصم می باشد و و خانواده ها

به   میتا بتوان میهست ینظرسنج نیدر ا ینظرات فور افتیما مشتاقانه منتظر در سپاسگزاریم. شما  یبانی، تعامل و پشتیهمکار از
 .میادامه ده به موقع 2020 -21یلیسال تحص یبرا یآماده سازواجب  کار

 خالصانه،

 
 تری واکر، سرپرست مدارس 

 منطقه آمورش و پرورش ارواین
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