ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎ  -ﺑررﺳﯽ اﺟﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطﻖ ﻣدرﺳﮫ اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن ﻣﻠزم ﺑﮫ اراﺋﮫ ﻣرﺣﻠﮫ  ۱ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭﺑودی
رﻓﺎه ﻋﻠﻣﯽ و داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﺎ ﺗﺎ  ۱ژوﺋن  ۲۰۲۱ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳت آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ
ھﺳﺗﻧد .اﯾن طرح ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﺗﻼش ھﺎی ﻣﺎ طراﺣﯽ ﺷده اﺳت OSPI) ،
COVIDﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی  ،و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣدارس ﺑر .ﺗﺣﺻﯾل داﻧش اﻣوزان و رﻓﺎه ﺣﺎل ﻣﺎ19 .
ﯾن ﺷﺎﻣل ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻓوری ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﻣﺎ ﺑرای
ﺗﺳرﯾﻊ در ﯾﺎدﮔﯾری داﻧش اﻣوزان و ﺑﮭﺑود ﺳﻼﻣت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ داﻧش
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
• ﺻدای داﻧش اﻣوز و ﺧﺎﻧواده
• 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
ﻋﻠﯾﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد( ﺿﺑط ﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎزﺧورد از طرﯾﻖ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ و ﭘﺎﻧل ھﺎی ﻣﺗﻣرﮐز اراﺋﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن
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
اﯾن طرح ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت ﮐﮫ از ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ۲۰۲۱آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود و در طول ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  ۲۰۲۱-۲۰۲۲ﭘﯾش ﻣﯽ رود.
ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻓوری  ،ﮐوﺗﺎه ﻣدت و ﺑﻠﻧد ﻣدت ﻣﺎ ﺑرای ﻣداﺧﻼت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘردازد.
• ﻓﺎز۱ﺷﺎﻣل ﻓرﺻت ھﺎی ﯾﺎدﮔﯾری ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ و راه اﻧدازی ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ۲۰۲۱-۲۰۲۲اﺳت.
 OSPIدر ﻓﺎز  ۲ﺑﮫ
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎر ارﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑراﺳﺎس ﮐﺎر آﻏﺎز ﺷده در ﻣرﺣﻠﮫ اول اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود و ﺷﺎﻣل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
طوﻻﻧﯽ ﻣدت اﺳت
• ﻓﺎز  ۳در ﺑﮭﺎر اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺷﺎﻣل ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﺗﺳرﯾﻊ ﯾﺎدﮔﯾری و رﻓﺎه و ﺣﻔظ ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﻣدت
اﺳت.

ﻓﺎز ۱
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ۲۰۲۱
اﺳﺗراﺗژی ھﺎ و ﻣداﺧﻼت
ﻓوری

ﻓﺎز ۲
ﭘﺎﯾﯾز ۲۰۲۱
ﺑراﺳﺎس ﯾﺎدﮔﯾری ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
ﮐﻧﯾد و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ھﺎی طوﻻﻧﯽ
ﻣدت را ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد

ﻓﺎز ۳
ﺑﮭﺎر ۲۰۲۲
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی دورﺑرد ﺑرای
ﺑﮭﺑودھﺎی ﭘﺎﯾدار

اﺟزای طرح
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﻟﻧز ﻋداﻟت در ﮐل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود  ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ
را ﭘوﺷش ﻣﯽ دھد .ﺗﻣﺎم ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎ از طرﯾﻖ ﯾﮏ اﺑزار ﺗﺟزﯾﮫ و 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 ﻣداﺧﻼت
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

ﻓﺎز  :1ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن

ف
ف
ﺗﺎ�ﺴﺘﺎی ز�ﺎدی را بﻪ ﻋﻨﻮان ش
بﺎز�ﺎئ ﻣﺎ اراﺋﻪ �  FWPSدر ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ، ۲۰۲۱
بﺨ� از ﻓﺎز  ۱ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
�ﺸتﯿبﺎی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ب
دﻫﺪ .از دا�ﺶ اﻣﻮزان دﻋﻮت � ﺷﻮد ﺗﺎ بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از �ﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادە ﻣﺤﻮر  ،در ﺟﻠﺴﺎت ش�ﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘ�ﺸﻨﻬﺎدات در
ﺳﻪ ﺣﻮزە اﺻ� ﺗﻤﺮﮐﺰ � ﺷﻮﻧﺪ:
• ﯾﺎدﮔﯾری ﻋﻠﻣﯽ
• ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐل ﮐودک
• 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
ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ھﻣﮫ داﻧش اﻣوزان ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻧﻼﯾن ﻓﻌﻠﯽ را درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﮐرد و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎل ۲۱
k-5دارﻧد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﮐﻼس
ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر ﻣﺷﺎرﮐت در طول ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ،ﻋﻼوه ﺑر ﯾﺎدﮔﯾری ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ﺟﻧﺑش ،ھﻧر و ﻓن آوری اﺳت .ﻣﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻧوﯾﺳﯽ ﻣﺎ را اﻓزاﯾش داده اﯾم و ﻓرﺻت ھﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ھر دو ﻟﯾﮓ ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ و اوﻟﯾن ﻟﮕو ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ دھﯾم .ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺑرای اﯾن ﻓرﺻت ھﺎ
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

 •FWﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺟﺎﻣﻌﮫ

• ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺻدور

و ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺳران و دﺧﺗران ﺑرای ﻓرﺻت
ھﺎی اردوی روزاﻧﮫ

CNA ،ﻧﺷﺎﻧﮕر CTE ( ،ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ
ﻟﯾﻔﺗراک و ﻏﯾره(

• ﮐﺎرآﮔﺎھﺎن ﻏذای ﻣﺟﺎزی

•اردوﮔﺎه ورزﺷﯽ
• اردوﮔﺎه ھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ
• اردوﮔﺎه ھﺎی ﺑﺎﻧد
• اردوﮔﺎه ھﺎی ارﮐﺳﺗر
• اردوھﺎی ﮔروه ﮐر
• ﮐﻣپ ﻣﻧﺎظره
• ﺧدﻣﺎت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آﻣوزش وﯾژه

ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﻮزﺷﯽ
• ﻣدرﺳﮫ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳﻧﺗﯽ
• ﺑرﻧﺎﻣﮫ  ۲۱ﮐﺎﻧﺎل
• 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

ﻓﺎز  :۱اواﯾل ﭘﺎﯾﯾز

ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑرای ھﻣﮫ

ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑرای
ﺑرﺧﯽ و ﻣﻌد

ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی
ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﺑرای
رﻓﺎه

ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی
ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﺑرای
ﺗﺣﺻﯾﻼت

ﺻدای داﻧش اﻣوز
و ﺧﺎﻧواده

ﻓﺎز  ۱ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و رﻓﺎھﯽ داﻧش اﻣوزان را ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ در ﭘﺎﯾﯾز ﺑرطرف ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
داده ھﺎ ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود  ،ﻣﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ﻣﺣﻘﻘﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑرای ﺑرﺧﯽ ﯾﺎ
ﺷﺎﻣل آﻣوزش ﻋﻣدی ھﻣﺳو ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧدارد  ،ﯾﺎدﮔﯾری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  /ﻋﺎطﻔﯽ  ،آﻣوزش 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
اﺳت ﺗدرﯾس ﺧﺻوﺻﯽ ﻋﻠﻣﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﯾﮕران ﻣﻣﮑن اﺳت از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ھﺎی ﺑﮭداﺷت روان اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﺗﯾم ھﺎی
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
ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از ﻣﺣﻘﻘﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ از آﻧﮭﺎ درﺗﺣﺻﯾﻼت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد.

ﺧدﻣﺎت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای
داﻧش اﻣوزان دارای
IEP

ﺗدرﯾس ﺧﺻوﺻﯽ
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ

دف ﺣﻣﺎﯾت از
ﺑﮭداﺷت روان

ﻣداﺧﻼت داﻧﺷﮕﺎھﯽ
ھدﻓﻣﻧد از طرﯾﻖ
MTSSﻣدل

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی
و SELاﺿﺎﻓﯽ
رﻓﺗﺎری

ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻼﺗﯽ 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 ﮐﻧدCOVID .ھﺎی ﭘﺎﻧوراﻣﺎ و ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﺗﺄﺛﯾر

ﻣراﺣل ﺑﻌدی
)FWPSﺑرﻧﺎﻣﮫ رﻓﺎه داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ( FWPS Academic and Student Recovery Wellnessﺑﺎ ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺟﻠو  ،ﻣرﺣﻠﮫ ۲ﺑرﻧﺎﻣﮫ
در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﺑﮫ اﯾﺎﻟت اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓﺎز  ۱ﺧود ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل داده ھﺎ و ﺻدای داﻧش اﻣوز و
ﺧﺎﻧواده  ،ﮔﺎم ھﺎی ﺑﻌدی ﺧود را ﺧواھﯾم ﺑرد.
• ﻓﺎز  ۲ﺑﮫ ﺑﮭﺑودھﺎ و ﻣداﺧﻼت طوﻻﻧﯽ ﻣدت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﺳرﯾﻊ در ﯾﺎدﮔﯾری و رﻓﺎه داﻧش اﻣوزان ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت.
• ﻓﺎز  ۳در ﺑﮭﺎر ﺑﮫ اﯾﺎﻟت اراﺋﮫ ﺧواھد ﺷد و ﺗﻼش ھﺎی ﻣﺎ را ﺑرای ﺗﺳرﯾﻊ در ﯾﺎدﮔﯾری و اراﺋﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧوآوراﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی داﻧش
اﻣوزان را ﺑرطرف ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ھدف ﻗرار ﺧواھد داد

