
مدارس دولتی فدرال وی۱۲-۶سالم بھ والدین دانش اموزان   

 بدانیم شویم می مجبور اغلب زیرا کنیم شروع دقیق ھای برنامھ ،ما نمی توانیم   ،زمانی کھ ما نظرسنجی خانواده ھا را انجام میدھیم ۱۹در این زمان کوید 
 کنیم.اصالح می اجتماعی گذاری فاصلھ و اجتماعی نیازھای  با را مدل سپس و کنند شرکت ترکیبی یادگیری در خواھند می ما اموزان دانش از تعداد چھ کھ

.کنیم می عذرخواھی شما از ، باشد شده سردرگمی باعث این اگر  

.دھید انجام است مناسب شما کودک برای کھ را انتخابی بتوانید تا باشید داشتھ را اطالعات جدیدترین شما خواھیم می ما  

 اگر.  دھید پاسخ ۱۲:۰۰ ساعت ، مارس۳۰ ، شنبھ سھ تا.  ایم کرده ایجاد ثانویھ ترکیبی مدل مورد در اطالعات جدیدترین با جدید بررسی لینک یک ما
 اطالع ما بھ ، کنید انتخاب تحصیلی سال باقیمانده برای خود فرزند برای را حضوری/  ترکیبی ھای دستورالعمل یا بمانید دور راه از ۱۰۰٪ خواھید می

.داشت نخواھد دسترسی ترکیبی مدل بھ اموز دانش ، پاسخ ارسال عدم صورت در.  دھید  

ً  ، اید نداده انجام سنجی نظر قبالً  اگر •   کنید. تکمیل ظھر از بعد ۱۲:۰۰ساعت ، مارس ۳۰ ، شنبھ سھ تا را نظرسنجی لطفا
 ، مارس ۳۰ ، شنبھ سھ بررسی مھلت در را کار این توانید می ، دھید تغییر را خود انتخاب خواھید می و اید داده انجام را قبلی نظرسنجی قبالً  اگر •

  ۱۲:۰۰ساعت

.باال در شده ذکر نظرسنجی لینک ھمان از استفاده با.  دھید انجام   

.گیرند می قرار مشابھ برنامھ یک در خود موجود معلمان با ترکیبی در آموزان دانش و دور راه از٪۱۰۰رد آموزان دانش ، ثانویھ ترکیبی مدل از استفاده با  

.کنند می شرکت بزرگنمایی طریق از خود ھای کالس در دانشجویان رسد می نظر بھ: دور راه از ٪۱۰۰ آموزاندر دانش •  
 ترکیبی یادگیری در آموزان دانش.  شود می برگزار دور راه از ھا کالس برخی و حضوری صورت بھ ھا کالس برخی: ترکیبی آموزان دانش •

:کنند می دریافت  
.شود می برگزار خود موجود معلمان توسط ھفتھ در روز 4) زوم کالسھای( دور راه از کالس دو و حضوری کالس دو •  

 صورت بھ روز دو ھا دوره از یک ھر کھ معنی این بھ ، داشت خواھند چرخش کالسھا ، ھستیم برنامھ کردن نھایی حال در ھنوز ما کھ حالی در •
.است شده آورده مثال یک زیر در.  بود خواھد روز دو) زوم کالس( دور راه از و حضوری  

است ترکیبی متوسطھ دوره ھای برنامھ از نمونھ یک ین  

 و دبیرستان سطح در دوره اعداد است ممکن اگرچھ: توجھ.  شود می برگزار دور راه از دوره در آموزان دانش شرکت با ھمزمان حضوری کالسھای
.بود خواھد یکسان ساختار ، باشد متفاوت متوسطھ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جمعھ پنج شنبھ چھرشنبھ سھ شنبھ دوشنبھ 

۷:۵۰ 

-۱۰:۰۰  

 صبح

 

دانش • 
اموزترکیبی در 
دانشگاه برای 

 یادگیری حضوری

دانش آموزان از • 
راه دور کھ از 
طریق زوم در 

کالس شرکت می 
 کنند

دانش • 
اموزترکیبی در 
دانشگاه برای 

 یادگیری حضوری

دانش آموزان از • 
راه دور کھ از 
 طریق زوم در

کالس شرکت می 
 کنند

ھمھ دانش اموزان 
بھ یادگیری 

ناھمزمان (مستقل) 
 می پردازند.

دستورالعمل ھای 
گروه کوچک ، 

برای دانش آموزان 
مشخص شده ، 

 ارائھ خواھد شد.

 

دانش • 
اموزترکیبی در 
دانشگاه برای 

 یادگیری حضوری

دانش آموزان از • 
راه دور کھ از 
طریق زوم در 

کالس شرکت می 
 کنند

دانش • 
اموزترکیبی در 
دانشگاه برای 

 یادگیری حضوری

دانش آموزان از • 
راه دور کھ از 
طریق زوم در 

کالس شرکت می 
 کنند

۸:۵۰-۷:۵۰  
(شامل ورود 

دانشجویان ترکیبی 
 است)

 پریود سوم پریود سوم پریود اول پریود اول

-۹:۰۰
خالصی (۱۰:۰۰

شامل دانش اموزان 
 ترکیبی)

دومپریود  پریود دوم  پریود چھارم پریود چھارم 

۱۰:۰۰-  

۱۱:۰۰ 

 

رفت و امد / ناھار 
 در خانھ /

 پشتیبانی ناھمزمان

 

Travel/Lunch 
at home/ 

asynchronous 
support 

Travel/Lunch 
at home/ 

asynchronous 
support 

Travel/Lunch 
at home/ 

asynchronous 
support 

۱۱:۰۰-  

۱:۳۰ 

 

دانش اموزان 
از دور ترکیبی و 

در دوره ھای 
کالس زوم خود از 
راه دور شرکت می 

 کنند

دانش اموزان 
ترکیبی و از دور 

در دوره ھای 
کالس زوم خود از 
راه دور شرکت می 

 کنند

دانش اموزان 
ترکیبی و از دور 

در دوره ھای 
کالس زوم خود از 
راه دور شرکت می 

 کنند

دانش اموزان 
ترکیبی و از دور 

در دوره ھای 
زوم خود از کالس 

راه دور شرکت می 
 کنند

۱۱:۵۵-۱۱:۰۰  پریود اول پریود اول پریود سوم پریود سوم 

۱۲:۳۰-۱۲:۰۰ یادگیری عاطفی  
اجتماعی/آمادگی 

حرفھکالج و   

یادگیری عاطفی 
اجتماعی/آمادگی 

حرفھکالج و   

یادگیری عاطفی 
اجتماعی/آمادگی 

حرفھکالج و   

یادگیری عاطفی 
اجتماعی/آمادگی 

حرفھکالج و   

۱۲:۳۵-  

۱:۳۰ 
 

 پریود دوم پریود دوم پریود چھارم پریود چھارم

۱:۳۰-  

۲:۲۰ 

 

یادگیری مستقل نا 
 ھمزمان

یادگیری مستقل نا 
 ھمزمان

یادگیری مستقل نا 
 ھمزمان

یادگیری مستقل نا 
 ھمزمان

 

 

 

 

 



 

.بود خواھد یکسان ساختار ، باشد متفاوت متوسطھ و دبیرستان سطح در دوره اعداد است ممکن اگرچھ: توجھ  

* TAF @ Saghalie  

 و Nautilus نمرات بھ مربوط ۸-۶اطالعات زودی بھ.داشت خواھد مشابھی زمانی چارچوب ، خود فرد بھ منحصر برنامھ ساختار بھ توجھ با
Woodmont  شود می ارائھ.  

ثانویھ ترکیبی مدل  

ط ما باوارتبا ھمکاری براساس. است متوسطھ آموزان دانش برای حضوری یادگیری ٪۳۰ ارائھ بھ مدارس دولتی فدرال وی متعھد • او اس پی ای  
    بھ خانواده ھااطمینان دھیم کھ با اعالمیھ فرماندار مطابقت خواھیم داشت.

 عوامل این براساس را خود ھای برنامھ ما.  دارد بستگی کارکنان و اجتماعی فاصلھ حفظ برای کالس اندازه ، نقل و حمل بھ ما ھای برنامھ: مھم •
.کرد خواھیم تنظیم  

.کرد خواھیم ارائھ آکادمیک حضوری آموزش ما.  نیست" مطالعھ سالن" مدل این ، یادآوری یک عنوان بھ •  
.کنند می استفاده صورت مناسب پوششھای از و ھستند اجتماعی فاصلھ دستورالعملھای رعایت بھ ملزم آموزان دانش ، سایت در •  
.کنند می استفاده صورت مناسب پوششھای از و ھستند اجتماعی فاصلھ دستورالعملھای رعایت بھ ملزم آموزان دانش ، سایت در •  

:دارند نگھ دور راه از را آنھا٪ 100 گیرند می تصمیم آنھا والدین کھ آموزانی دانش والدین برای  

.زوم خود می مانند ھای کالس در ھفتھ در روز چھار ، حضوری حضور جای بھ ، بمانند دور راه از کامالً  کنند می انتخاب کھ آموزانی دانش •  
.دارد ادامھ ھمچنان چھارشنبھ روزھای در ناھمزمان یادگیری •  

.مانند می باقی خود موجود معلمان با آموزان دانش   


