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اطالعات برای خانواده ها

راهنمایی - ادامه تحصیل به چه معناست؟
"ادامه تحصیل" عباراتی است که توسط اداره تعلیمی تیکساس معرفی شده که به تهیه یک برنامه خاص 
خطاب به "غایب بودن زیاد یا رخصتی مکاتب برای دوره های کوتاه مدت یا دراز مدت" اشاره میکند.  با 

دریافت راهنمایی های بیشتر از TEA ، این ولسوالی مراحل خاصی را برای تحقق راهنمایی های اداره 
تعلیمی ارائه خواهد کرد. در این زمان ، آستین ISD در تالش است تا دانش آموزان ، خانواده ها و کارمندان 
ما در وضعیت هرج و مرج ایمن و سالم بماند. در عین حال ، این ولسوالی به نیازهای اساسی دانش آموزان 

و جامعه ما (به طور مثال: دادن حق اولیت دانش آموزان ما دسترسی به مواد غذایی) کمک می کند و منابع را 
برای فعالیتهای تحصیلی دانش آموزان گسترش داده و تقویت می کند. 

راهنمایی  - والدین چگونه بعد از رخصتی بهاری یا شروع مګتب در 6 آپریل ، معیارهای 

تحصیلی و منابع را دریافت می کنند؟  و تحصیل چگونه ادامه خواهد یافت؟
AISD در حال تهیه منابعی برای آموزش خانگی است که پشتیبانی و پیوستگی کامل کودک را فراهم می 

کند. منابع بصورت آنالین در دسترس خواهند بود. ما همچنین در حال تهیه منابع اضافی هستیم و آموزش 
های حرفه ای را برای معلمان و کارمندان فراهم می کنیم  تا دانش آموزان را در این شرایط جدید مشغول 

کنند.

به کالس های نصاب اضافی و کالس های هم نصاب چه اتفاقی می افتد؟
ما در حال ارزیابی چگونگی به بهترین نحو رسیدگی به این ناحیه هستیم.

راهنمایی - دانشجویان در آموزش خاص چگونه آموزش می گیرند؟
نیاز دانش آموزان آموزش خاص در اولیت قرار دارد و ما در تالش هستیم تا راهی جدید حمایه  برای آموزش 

خاص و تأمین نیازهای فردی دانش آموزان را فراهم کنیم.

دسترسی به اینترنت دانشجو: آیا دانشجویان ما 1:1 دسترسی به اینترنت خواهند 

داشت؟
هم اکنون 1:1 دستگاهها در صنف های 12-8 و در پنج مکتب متوسطه به دانش آموزان ارائه شده است. 

دانش آموزان صنف هفتم و هشتم در این مکاتب متوسطه نیز از طریق پشتیبانی ورایزون به اینترنت 

دسترسی دارند. 2،000 هات سپات  نیز از طریق پشتیبانی اسپرینت در لیسه های ما فراهم شده است. 

2،000 هات سپات اضافی به کتابخانه های مکاتب متوسطه برای توزیع دانش آموزان ارائه شده است.



AISD هات سپات را در بس های ما نصب و در سراسر شهر مستقر خواهند شد تا دانشجویان و کارمندان 
به انترنیت دسترسی یابند.

مسئوليت - آیا در مورد EOC ، STAAR ، شرایط فارغ التحصیلی ، TELPAS و غیره 

معلومات تازه داریم؟
والي آستین قانون ایالتی را معاف کرد و از وزارت معارف ایاالت متحده (USDE) برای تمام نیازهای 

 (TEA) امسال توسط اداره تعلیمی تیکساس TAAR امتحانات S  .امتحانات امسال درخواست لغو کرد
اداره نمی شود. ما برای فیصله در مورد تصمیم گیری برای ارتقاء سطح کالس و سایر موضوعات مرتبط ، 

راهنمایی کاملی از TEA دریافت خواهیم کرد (به عنوان مثال: فارغ التحصیالن امسال و در سالهای بعد). 
TEA همچنین برای آزمایش و مدت پروسه TELPAS را گسترش می دهد و از تصمیم USDE برای 

تصمیم گیری های محلی برای هدایت تعیین زبان انگلیسی در سال جاری صرف نظر می کند. TEA به 

منظور انعطاف پذیری بیشتر در TELPAS ارتباط برقرار کرد، همچنان این به بررسی وضعیت ادامه می دهد.

تغذیه کودک - آیا ما به تهیه کردن صبحانه و ناهار برای دانش آموزان ادامه 
خواهیم داد؟

از 23 مارچ غذای پخته از روز دوشنبه تا روزه جمعه در دسترس خواهد بود. غذا های کناری سرک در 16 
مکان توزیع می شود. بس های مکاتب آستین ISD در 54 مکان  غذا ها را تا سراسر جامعه نقل می دهند. 
موقعیت ها بر اساس ٪50  فیصد یا بیشتر دانش آموزانی که از مزایای غذایی استفادی می کنند ، انتخاب 

شدند. ما دو نوع خدمات مختلف خواهیم داشت:
کناری سرک (پیاده رو) - والدین/مراقبان برای دریافت غذا های سرد رایگان برای هر کودک و والدین/1.

مراقبان در موتر در خط والدین امده تا غذا های سرد رایگان را اخذ نموده و بعداً در منزل دوباره گرم 
کنید. مکان های توزیع غذا در پیاده رو از روز دوشنبه تا جمعه همه روزه  از ساعت  ۱۱  قبل از ظهر تا  
۲  بعد از ظهر باز است. به خانواده ها توصیه می شود هنگام گرفنت غذا ها در موتر خود بمانند و وارد 

ساختمان نشوند.
تحویل - با همکاری اداره حمل و نقل ، چهار (4) آشپزخانه غذای سرد را تهیه خواهد کرد و بعد از 2.

بارگیری در بس ها در جامعه به کودکان و والدین/مراقبان انتقال و توزیع خواهد شد.  غذا را باید دوباره 
گرم کنید.

از تاریخ 18 مارچ ، برای دریافت غذا مکان های ذیل برای توزیع غذا کناری سرک (پیاده رو)  مشخص شده 
اند:

آستین شرقی



مکاتب ابتدایی بلینټن ، بلیکشیر و ګاویل و لیسه عالي ایسټ سایډ میموریل کالج ابتدايي
Blanton, Blackshear and Govalle elementary schools and Eastside Memorial Early College High 

School

آستین شمالی

مکتب ابتدایی کوک ، و مکاتب متوسطه برنیټ و دوبي
Cook Elementary School, Burnet and Dobie middle schools 

آستین شمال شرقی

LBJ براون و کالج ابتدايي  لیسه عالي ATمکتب ابتدایی
TA Brown Elementary School and LBJ Early College High School

آستین جنوبی مرکزي

مکاتب ابتدایی داوسون و لیندر و کالج ابتدايي  لیسه عالي کراکت
Dawson and Linder elementary schools and Crockett Early College High School

آستین جنوب شرقی

مکاتب ابتدایی هیوسټن ، پیریز ,پلیزینټ و هیل و لیسه عالي اکینز کالج ابتدايي
Houston, Perez and Pleasant Hill elementary schools and Akins Early College High School

کارکنان سرویس مواد غذایی همچنین برای تهیه قطعی های مواد غذایی جهت توزیع بانک غذا از طریق تیم 
های حمل و نقل ما ، به همراه بانک غذا برای سایت های غیر خدمتی ترتیب داده اند ، بنابر این همه در 

ایجاد دسترسی به غذا دخیل هستند.

خدمات صحی دانشجویی - آیا دانشجویان به ټیلی هیلت TeleHealth دسترسی پیدا 

می کنند و چگونه آنها به آن دسترسی پیدا می کنند؟
به دلیل تهدید COVID-19 و نیاز روزافزون به مراقبت های صحی ، مراقبت های مجازی برای کودکان تالش 

خود را برای گسترش مراقبت از کودکان در سراسر ایالت برای جلوگیری از شیوع ویروس انجام می دهد. 
عالوه بر معاف کردن کوپي ها هم اکنون تمام ویزیت های خودپرداخت با 50$ دالر تخفیف می یابد.  به 

بیماران با داشنت میدیکید Medicaid ویزیت داکتر کم هزینه یا رایگان ارائه می شود. اوسط انتظار برای 
ارائه دهنده مجازی در حال حاضر 2 دقیقه یا کمتر است. نیازی به قرار گرفنت خانواده در معرض 

COVID-19 نیست.  بازدیدها از هر صفحه تیلیفون، تبلت یا کامپیوتر از خانه  قابل دسترسی هستند.  
ویزیت تیلیمیدیسن Telemedicine در صورت تقاضا از 9 صبح تا 9 شب هر روز هفته از طریق مراقبت 

Urgent Care for Kids. فوری برای کودکان قابل دسترسی است

https://urgentcarekids.com/pediatric-telemedicine-for-kids/?utm_source=MailChimp&utm_medium=email&utm_campaign=Cronovrius%2520flu


خدمات صحی دانشجو - آیا دانشجویان به ټیلیټراپي Teletherapy ، خدمات صحی 

ذهني و روانی دسترسی خواهند داشت؟
شریک خدمات صحی ذهني و روانی مستقر در مکتب آستین ISD ، کلینیک ویدا ، ارائه خدمات تیلیتراپی 

Teletherapy را به جامعه آستین ISD که از روز چهارشنبه 18 مارچ آغاز می کند. برای تعیین وقت 
مالقات ، به این سایت بروید: https://vidaclinic.org/virtualvida/ مراجعه کنید یا با تیم مراقبت ویدا 

.512-518-2209  vidacare@vidaclinic.org    .کلینیک در تماس شوید

خدمات صحی دانشجو - چگونه می توانیم در این مدت از نرسان سیتان استفاده کنیم؟    
AISD با سیتان همکاری می کند تا بتواند چگونه کارمندان خدمات صحی در این وخت به بهترین وجه از 

دانشجویان پشتیبانی کند.

mailto:vidacare@vidaclinic.org



