
 

 

بررسی اجمالی -برنامھ بازیابی ما   

برنامھ بھبودی  ۱تمام مناطق مدرسھ ایالت واشنگتن ملزم بھ ارائھ مرحلھ 
بھ  سرپرست آموزش عمومی  ۲۰۲۱ژوئن  ۱رفاه علمی و دانشجویی ما تا  

OSPI)   ، ھستند. این طرح برای نشان دادن تالش ھای ما طراحی شده است
-COVIDبرنامھ ریزی ، و پشتیبانی برای مقابلھ با تأثیر تعطیلی مدارس بر 

تحصیل دانش اموزان و رفاه حال ما.  19 .   

ین شامل حمایت ھای فوری تابستان و برنامھ ریزی طوالنی مدت ما برای 
زان و بھبود سالمت اجتماعی و عاطفی دانش تسریع در یادگیری دانش امو

 اموزان است.

با در دست داشتن یک موضوع برابری در کل ، برنامھ بھبودی ما در پنج 
موضوع اصلی استوار است کھ برنامھ ریزی ما را ھدایت کرده و کار ما را 

برای توسعھ پشتیبانی برای ھمھ محققان ھدایت کرده است.  این مضامین 
 عبارتند از:

  رفاه حال دانش اموز• 

    هصدای دانش اموز و خانواد•  

بازیابی و تسریع•    

ارزیابی•    

یادگیری حرفھ ای•    

(دانش اموزان کھ  SOARبرنامھ ما توسط صدای دانش اموز وخانواده ، کھ از طریق مشاوره با سرپرست ، مدیران و گروه ھای 
ھمچنین بازخورد از طریق کمیتھ ھا و پانل ھای متمرکز ارائھ شده است.  این علیھ نژادپرستی سازمان یافتھ اند) ضبط شده است.  

بازخورد بینایی از نیازھای دانش اموزان و ھمچنین آنچھ را کھ در طول آموزش از راه دور کار کرده است و باید بھ برنامھ بازیابی 
 ما منتقل شود ، فراھم کرده است.

 

 

 

 

 

 

 



 مراحل طرح

پیش می رود.   ۲۰۲۱-۲۰۲۲آغاز می شود و در طول سال تحصیلی  ۲۰۲۱ھ تقسیم شده است کھ از تابستان این طرح بھ سھ مرحل
 سھ مرحلھ بھ برنامھ ھای فوری ، کوتاه مدت و بلند مدت ما برای مداخالت و پشتیبانی می پردازد.

است. ۲۰۲۱-۲۰۲۲شامل فرصت ھای یادگیری تابستانی و راه اندازی سال تحصیلی۱فاز•   

بھ ۲فاز  در    OSPI  

و براساس کار آغاز شده در مرحلھ اول انجام می شود و شامل برنامھ ھایی برای پشتیبانی  نوامبر بر اساس کار ارسال خواھد شد
 طوالنی مدت است

ی مدت در بھار ارائھ می شود و شامل برنامھ ریزی و اقداماتی برای تسریع یادگیری و رفاه و حفظ پیشرفت ھای طوالن ۳فاز • 
 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱فاز 
۲۰۲۱تابستان  

استراتژی ھا و مداخالت 
فوری

۲فاز 
۲۰۲۱پاییز 

براساس یادگیری برنامھ ریزی
کنید و پشتیبانی ھای طوالنی
مدت را برنامھ ریزی کنید

۳فاز  
۲۰۲۲بھار 

برنامھ ریزی دوربرد برای 
بھبودھای پایدار



 اجزای طرح

 در حالی کھ از لنز عدالت در کل استفاده می شود ، برنامھ 

پوشش می دھد.  تمام تصمیمات و برنامھ ریزی ھا از طریق یک ابزار تجزیھ و را  OSPIتمام اجزای مورد نیاز  FWPSبازیابی 
 تحلیل ارزش ویژه انجام می شود تا اطمینان حاصل شود کھ تصمیمات با آن لنز گرفتھ می شوند.  

 این اجزا شامل:

 

پشتیبانی علمی و رفاھی برای • 
ھمھ ، بعضی و چند محقق 

(پشتیبانی جھانی ، پشتیبانی 
 استراتژیک)

ارزیابی ھای تشخیصی • 
برای شناسایی نیازھای 

پشتیبانی و مداخالت 
 دانشگاھی و بھزیستی

نظارت بر پیشرفت علمی و • 
رفاھی دانشمندان برای 

سنجش اثربخشی (نظارت بر 
 پیشرفت)

تلفیق صدای دانشمند و • 
خانواده در طراحی و 

 اجرای طرح
شناسایی پشتیبانی برای • 

 اجرا ، یا اجرای طرح
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



: تا�ستان1فاز   

،  ۲۰۲۱در تا�ستان   FWPS  برنامه باز�ایب ما ارائه �  ۱�شتیبایف و برنامه های تا�ستایف ز�ادی را به عنوان بخ�ش از فاز
کت کنند.  این پ�شنهادات در  دهد.  از دا�ش اموزان دعوت � شود تا با استفادە از �ک فرآیند دادە محور ، در جلسات �ش

 سه حوزە اص� تمرکز � شوند: 
 

یادگیری علمی•    

ز کل کودکا پشتیبانی •  

فرصت ھای کسب و کار.•    

 
ین برنامھ ھا ترکیبی از فعالیت ھای حضوری و از راه دور خواھد بود و بر روی برنامھ ھایی کھ در گذشتھ ارائھ شده است، گسترش 

 ۲۱ی بھ کانال خواھد یافت. ھمھ دانش اموزان بستھ ھای آموزشی تابستانی، برنامھ ھای آنالین فعلی را دریافت خواھند کرد و دسترس
 k-5دارند. برنامھ در کالس

با تمرکز بر مشارکت در طول تابستان، عالوه بر یادگیری تحصیلی، پیشنھادات تاکید بر جنبش، ھنر و فن آوری است. ما برنامھ 
ا ھر دو لیگ قھرمانانھ و اولین لگو گسترش می دھیم. محققان برای این فرصت ھا نویسی ما را افزایش داده ایم و فرصت ھایی را ب

با استفاده از یک فرآیند ثبت نام داده شده مبتنی بر داده ھا متمرکز بر حصول اطمینان از عدالت، دسترسی و ورود بھ سیستم انتخاب 
 می شوند.

 
 
 
 

 غنی سازی کودک کامل مراکز اموزشی
مدرسھ تابستانی سنتی•   

کانال ۲۱برنامھ  •    

برنامھ ھای انگلیسی و ریاضی •  
 راھنمایی و دبیرستان

ریاضیات دبیرستان در جبر و •  
 ھندسھ پشتیبانی می کند

اردوگاه•     

 STEMدبیرستان

بازیابی اعتبار•    

خدمات بازیابی آموزش ویژه•   

برنامھ ھای صدور •   

 ، CNAنشانگر ، ) CTEگواھینامھ 
 لیفتراک و غیره)

 •اردوگاه ورزشی 

اردوگاه ھای موسیقی •  
 عمومی

اردوگاه ھای باند•    

اردوگاه ھای ارکستر•    

اردوھای گروه کر•    

کمپ مناظره•    

خدمات بازیابی آموزش ویژه•    

 

مشارکت با مرکز جامعھ •  FW 

و باشگاه پسران و دختران برای فرصت 
 ھای اردوی روزانھ

کارآگاھان غذای مجازی•    

 



اوایل پاییز: ۱فاز   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یز برطرف می کند.  با استفاده از برنامھ ریزی ما نیازھای علمی و رفاھی دانش اموزان را برای بازگشت بھ مدرسھ در پای ۱فاز 
داده ھا برای تصمیم گیری و برنامھ ھای خود ، ما پشتیبانی جھانی برای ھمھ محققان و ھمچنین پشتیبانی استراتژیک برای برخی یا 

طفی ، آموزش شامل آموزش عمدی ھمسو با استاندارد ، یادگیری اجتماعی / عا ALLچند محقق ارائھ خواھیم داد.  پشتیبانی جھانی از 
.گروه کوچک و امکان دسترسی بھ فناوری است  

بھ دانش اموزانی کھ بیش از آنچھ برای ھمھ ارائھ می شود نیاز دارند ، حمایت ھای اضافی ارائھ خواھد شد.  بعضی از آنھا ممکن 
س خصوصی علمی دریافت کنند ، در حالی کھ دیگران ممکن است از پشتیبانی ھای بھداشت روان استفاده کنند.  تیم ھای است تدری

مدرسھ با استفاده از داده ھا ، از جملھ بازخورد و ورودی معلم ، توصیھ ھایی را برای حمایت ھایی ارائھ می دھند کھ بھ برخی یا 
.تا از آنھا درتحصیالت و ھمچنین با رفاه اجتماعی آنھا حمایت کنند تعداد کمی از محققان ارائھ می شود  

 

 

ارزیابی ھای تشخیصی برای شناسایی نیازھای تحصیالتی و بھزیستی مورد استفاده قرار می گیرد و شامل بسیاری از ارزیابی ھای 
است.  نظرسنجی  OSPI’s Literacy Skill Screeners for Dyslexiaو  WaKIDS ، IRLA ، iReady ، WIDA ، SBAآشنا مانند 

 دانشجو نیازھای بھزیستی دانشمندان را شناسایی می کند. COVIDھای پانوراما و نظرسنجی تأثیر 

 

 

 

 

پشتیبانی جھانی
برای ھمھ

پشتیبانی 
استراتژیک برای

معدبرخی و 

ارزیابی ھای 
تشخیصی برای 

تحصیالت

ارزیابی ھای 
تشخیصی برای 

رفاه
صدای دانش اموز 

و خانواده

مداخالت دانشگاھی 
ھدفمند از طریق 

MTSSمدل 

تدریس خصوصی 
تحصیلی

خدمات بازیابی برای 
دانش اموزان دارای

IEP

دستورالعمل ھای 
و  SELاضافی 

رفتاری
دف حمایت از 
بھداشت روان



 مراحل بعدی

برنامھ ۲با حرکت بھ جلو ، مرحلھ  FWPS Academic and Student Recovery Wellness ( برنامھ رفاه دانشجویان وFWPS) 
خود با استفاده از تجزیھ و تحلیل داده ھا و صدای دانش اموز و  ۱در ماه نوامبر بھ ایالت ارائھ می شود.  ما بر اساس برنامھ فاز 

 خانواده ، گام ھای بعدی خود را خواھیم برد.

ر یادگیری و رفاه دانش اموزان متمرکز است.بھ بھبودھا و مداخالت طوالنی مدت و پشتیبانی برای تسریع د ۲فاز •   

در بھار بھ ایالت ارائھ خواھد شد و تالش ھای ما را برای تسریع در یادگیری و ارائھ برنامھ ھای نوآورانھ کھ نیازھای دانش  ۳فاز • 
 اموزان را برطرف می کند ، ھدف قرار خواھد داد

 

 

 

 


