خانواده های گرامی ،IUSD
همانگونه که قبال هم با شما در میان گذاشته ایم IUSD ،شما را در جریان تالشهای برنامه ریزیش برای سال تحصیلی 2020-21
قرار میدهد .در حال حاضر کار گروه ما جهت حفظ استمرار آموزش و ارائه ی آموزشی عالی وعادالنه برای بیش از سی و شش
هراز دانش آموز ،مشغول بررسی برنامه های مختلف می باشد .علیرغم  ،COVID-19ضمن اولویت دادن به ایمنی دانش آموز و
کارکنان ،ما متعهد به ارائه ی باالترین کیفیت آموزشی که در تصورمان می گنجد ،می باشیم.
نظرسنجی خانوادگی 2020-21
نظرات و پیشنهادات شما در روند برنامه ریزی ما حیاتی می باشند .لطفا امروز چند لحضه وقت خود را صرف تکمیل این
نظرسنجی  District’s 2020-21 Family Surveyکه تا روز چهارشنبه هفدهم ماه جون موجود و باز می باشد ،نمایید .ما
متوجه زمان کوتاه برای پاسخگویی هستیم ،ولی کار آماده شدن برای سال تحصیلی آینده ،کاری اضطراری و واجب بوده و می
خواهیم اطمینان حاصل کنیم که خانواده وقت کافی برای ارزیابی گزینه های خود داشته باشند.
مدل های آموزشی

منطقه آموزش و پرورش ارواین در حالیکه منتظر دستورالعمل مخصوص آژانس مراقبتهای بهداشتی اورنج کانتی
( )OCHCAمی باشد ،در حال مرور کردن دستورالعمل ها و توصیه های اخیر بازگشایی مدارس که توسط وزارت
بهداشت عمومی کالیفرنیا ) )CDPHو وزارت آموزش و پرورش کالیفرنیا منتشر شده اند نیز می باشد.
در حال حاضر ،در حالیکه کالیفرنیا و اورنج کانتی وارد فاز سوم معیارهای بازگشایی ایالتی می شوند IUSD ،مدل های
آموزشی زیر را برای پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان و خانواده ها در نظر دارد .ما اهمیت هر دو گزینه ی یادگیری
به صورت حضوری و آنالین از راه دور را تشخیص می دهیم ،با این وجود ،این مدل ها ممکن است در مقطع ابتدایی،
راهنمایی و متوسطه متفاوت به نظر برسند .انتقادات و پیشنهادات شما ،ما را در انتخاب گزینه هایی که به بهترین وجه با
منافع خانواده های ما هماهنگی دارند ،راهنمایی می کنند:




سنتی – دانش آموزان روزهای دوشنبه – جمعه در ساعات عادی مدارس ،به مدرسه باز می گردند.
آموزش ترکیبی  -دانش آموزان هر هفته با ترکیبی ازآموزش در مدرسه بصورت حضوری ،و آموزش از راه دور
در خانه بصورت آنالین آموزش دریافت می کنند.
فقط آموزش از راه دور – دانش آموزان فقط از طریق آموزش آنالین از راه دور آموزش دریافت می کنند.

هنگامی که پاسخ شما را از طریق نظرسنجی  2020-21 Family Surveyدریافت کنیم ،اطّالعات بیشتری در مورد هر یک از
مدل های آموزشی ارائه خواهیم داد .ما قبل از اتمام هر گونه برنامه ریزی ،قاطعانه متعهد به درگیر شدن در یک پروسه ی فراگیر
با در نظر گرفتن نظزات و نیازهای متفاوت جامعه مان می باشیم.
جدول زمانی احتمالی
در راستای اینکه خانواده ها ،شامل خانواده های تمام سال ما ،بتوانند برای سال تحصیلی آینده آماده شده و برنامه ریزی نمایند ،جدول
زمانی احتمالی زیر ارائه می دهیم:
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نظرسنجی اولیه خانواده و کارکنان – پانزدهم الی هفدهم ماه جون
بازبینی و برسی نتایج نظرسنجی خانواده و کارکنان – هجدهم الی بیست و سوم ماه جون
گزارش پیشرفت به هیئت آموزش و پرورش – بیست و سوم ماه جون
طرح کارگروه از گزینه های پیشنهادی – بیست و چهارم الی بیست وپنجم ماه جون
نظرسنجی نهایی خانواده و کارکنان (گزینه های پیشنهادی موجود) – بیست و ششم الی بیست و نهم ماه جون
توصیه نهایی به هیئت آموزش و پرورش – اوایل ماه جوالی
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ارتباط با خانواده ها جهت اطالع رسانی – اوایل ماه جوالی

برنامه های انعطاف پذیر
مدارس تمام سال ما پانزدهم ماه جوالی و مدارس سنتی ما بیستم ماه آگوست شروع خواهند شد .همانطوریکه می دانید ،در این
مدت چیزهای زیادی می توانند تغییر کنند و امیدواریم که هرگونه تحوالت جدیدی فقط فرصت های ما را برای بازگشت به حالت
عادی محیط مدرسه بهبود بخشند .برنامه های ما شامل مالحظاتی برای هر یک از فازهای بازگشایی ایالت کالیفرنیا بوده و می
توانند در صورت لزوم برای تطبیق ،تغییر داده شوند IUSD .به همکاری خود با سازمان ها و مقامات متخصص دولتی و
محلی جهت نظارت دقیق بر این وضعیت متغیر ادامه خواهد داد .لطفا بدانید که اولویت اصلی ما ایمنی دانش آموزان ،کارکنان
و خانواده ها می باشد و تصمیمات مان با این دید و بر اساس دستورالعمل های بهداشتی گرفته می شوند.
از همکاری ،تعامل و پشتیبانی شما سپاسگزاریم .ما مشتاقانه منتظر دریافت نظرات فوری در این نظرسنجی هستیم تا بتوانیم به
کار واجب آماده سازی برای سال تحصیلی 2020 -21به موقع ادامه دهیم.
خالصانه،
تری واکر ،سرپرست مدارس
منطقه آمورش و پرورش ارواین
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