جامعه گرامی ،IUSD
کمی بیش از یکماه است که در واکنش به بحران بهداشت عمومی کویید ،19-از زمان آغاز آموزش اظطراری از راه دور
 IUSDگذشته است .در این زمان بی سابقه ،کارمندان ،آموزگاران و مدیران با پشتیبانی کارمندان منطقه جهت ارائه ی
آموزش از راه دور به دانش آموزان پایه پیش دبستانی-دوازدهم ،مستمرانه کار کرده اند.
 IUSDبه آموزشی که در جهت ارتقاء موفقیت آمیز دانش آموزان به پایه بعدی و درک و تسلط آنان بر استانداردهای
ضروری ومطالب اصلی دروس می باشد ،متعهد و به حمایت خود از آن ادامه می دهد .نظرات و پیشنهادات دانش آموزان
و خانواده های ما در دستیابی به این اهداف مهم بسیار حیاتی است .لطفا چند لحظه وقت خود را صرف تکمیل نظر سنجی
کوتاه  IUSDنمایید ،این نظرسنجی آموزش اظطراری از راه دور ،به آموزگاران و کارمندان در بازتاب ،سازگاری و ادامه
ی بهبود در آموزش از راه دور برای هر دو گروه دانش آموزان و خانواده ها کمک خواهد کرد.
نظرسنجی آموزش اضطراری از راه دور تا روز جمعه 24 ،آپریل ،موجود می باشد .کلیه پاسخ های شما به نظرسنجی
ناشناس و محرمانه نگاه داشته می شوند – از نظردهی صریح و صادقانه شما قدردانی می شود.
گرچه ساختمانها و امکانات مدارس ما برروی عموم بسته شده است ،اما کارمندان ما همچنان مشغول به کار و پشتیبانی از
آموزگاران هستند ،آموزگارانی که با وجود چالش ها و محدودیت های آموزش از راه دور ،تالش در ارائه ی تجربیات
آموزش با کیفیت باال را دارند .لطفا برای دریافت آگاهی های بیشتر و بروز رسانده شده و منابع افزوده ،از جمله پاسخ به
پرسشهای متداول ،آگاهی های مربوط به سالمت روان و تندرستی ،وعده های غذایی بگیرید-ببرید و سایر منابع؛ از
تارنمای iusd.org/COVID19بازدید نمایید.
پیشایش از مشارکت و همکاری مداوم شما سپاسگزاریم.
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