
�

په مکرر ډول پوښتل شوي پوښتنې - تازه معلومات
د مارچ ,2020,19

د مطالبو فهرست

د کورنیو لپاره معلومات
الرښوونه•

د زده کونکي انټرنیټ الس رسی•

مسئوليت •

د ماشوم تغذیه•

د زده کونکو روغتیایی خدمتونه•



د کورنیو لپاره معلومات

الرښوونه - د ښوونې دوام څه معنی لري؟
“د ښوونې دوام" د ټیکساس د تعلیمی ادارې لخوا معرفي شوی عبارت دی چې د یوې ځانګړي پالن پرمختګ  

ته اشاره کوي چې "د لنډمهاله یا اوږدې مودې لپاره د غیر حاضرۍ یا ښوونځي تړل کیدو ته رسیدګي وکړي." 
لکه څنګه چې موږ د TEA لخوا ال نور الرښود ترالسه کړو ، ولسوالۍ به د ادارې الرښودونو د پوره کولو لپاره 

نور ځانګړي ګامونه پورته کړي. پدې وخت کې ، آسټین ISD کار کوي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې زموږ زده 
کونکي ، کورنۍ ، او کارمندان د پام وړ ګډوډي وخت کې خوندي او صحتمند پاتې  وي.

 په عني حال کې چې ولسوالی زموږ زده کونکو او زموږ د ټولنې لومړني اړتیاو کې برخه اخلي (د مثال په توګه 
خواړو ته زموږ د زده کونکو السرسي ته لومړیتوب ورکول) د زده کونکو د تعليمې فعالیتونو بوختیا لپاره منابعو 

ته توسعه او وده ورکوي.

الرښوونه - والدین به څنګه د زده کړې معیارونه او منابع  ترالسه کړي ؟ او وروسته د 

پسرلي رخصتۍ یا  یوځل چې ښوونځی د اپریل په 6 پیل کیږي , زده کړې به څنګه دوام 

ومومي ؟

AISD د کور تعلیم لپاره منابع جوړوي چې د ماشوم بشپړ مالتړ او اړیکې چمتو کوي. منابع به آنالین 
شتون ولري. همدارنګه موږ اوس دی اضافي منابعې برابروو او د ښوونکو او کارمندانو لپاره مسلکي 

زده کړې چمتو کوو ترڅو زده کونکي پدې نوي وضعیت کې بوخت او مشغول کړي.

 الررښوووونهھ - دد ااضافي نصابب ااوو هھھھمم نصابب کالسوونوو سررهه څهھ پيیښيیږيي؟
موږ  ارزیابی کوو چې څنګه دې سیمو ته غوره رسیدګي وکړو.

الرښوونه - په خاص تعلیم کې زده کونکي څنګه الرښوونه ترالسه کوي؟
د خاص تعلیم زده کونکو اړتیاوې لومړیتوب لري او موږ کار کوو چې خاص تعلیم ته نوی الری چمتو کړو ترڅو 

د زده کونکو انفرادي اړتیاو مالتړ وکړو پداسې حال کې چې روغتیا او امنیت يي خوندي ساتلی وي.

د زده کونکي انټرنیټ الس رسی: ایا زموږ زده کونکي به 1:1 انټرنیټ الس رسی ولري؟
اوس مهال ، د 8-12 ټولګي 1:1 وسایل زده کونکو ته په پنځو منځنیو ښوونځیو کې چمتو شوي. په دې منځنیو 

ښوونځیو کې د اووم او اتم ټولګي زده کونکي هم د ورایزن د مالتړ له الرې انټرنیټ ته السرسی لري. زموږ په 



عالي ښوونځیو کې د سپرېنټ د مالتړ له الرې 2000 هاټ سپاټونه هم چمتو شوي دي. د زده کونکو د توزیع 

لپاره د منځني ښوونځي کتابتونونو ته 2000 اضافي هاټ سپاټونه چمتو شوي دي.

AISD هاټ سپاټ زموږ په بسونو کې نصب کړي او د زده کونکو او کارمندانو الس رسي لپاره به زموږ په 
ښار کې ځای په ځای شي.

مسئوليت - ایا موږ په EOC ، STAAR ، د فراغت اړتیاو ، TELPAS ، او نور, تازه 

معلومات لرو؟
د آسټین والي ایالتی قانون معاف کړ او د متحده ایاالتو د پوهنې وزارت (USDE) څخه یې د دې کال لپاره د 

ټولو ازموینو اړتیاو لپاره د لغو غوښتنه وکړه.  د STAAR ازموینی به سږکال د ټیکساس تعلیمې ادارې 
(TEA)  لخوا اداره نه شي. موږ به د TEA څخه د  ټولګي کچې ترویج او نورو مربوطو مسلو د ارزیابی 

پریکړو لپاره  پوره هدایت ترالسه کړو. (د مثال په توګه د سږ کال فارغ التحصیالن، او په راتلونکي کلونو کې). 
TEA به د ازموینې او پراسس لپاره د  TelPAS وخت هم تمدید او د USDE څخه به د محلي تعییناتو لپاره 

د معاف کولو غوښتنه وکړي چې سږکال د انګلیسي ژبې پریکړو الرښود کولو لپاره کارول کیږي. TEA د 
TelPAS باندې د ډیر انعطاف تمه کولو لپاره اړیکه ونیوله ځکه چې وضعیت بررسی ته ادامه ورکوي.

د مارچ 23 څخه  پاخه خواړه به د دوشنبه نه  تر جمعې پوری شتون ولري. د د سړک غاړه خواړه به په 16 
موقعیتونو کې برابر او تیار شي. د آسټین ISD ښوونځي بسونه به د ټولنې په اوږدو کې 54 موقعیتونو ته 

خواړه رسوی. د موقعیتونو بنسټ د %50 یا ډیرو زده کونکو پراساس غوره شوي چې د خواړو ګټې ترالسه 
کوي. موږ به د خدماتو دوه مختلف ډولونه ولرو:

د سړک غاړه (پیاده رو) - مور یا پالر/ساتونکي به په موټر کې د والدین د ښکته کولو په لین راشی ترڅو 1.
وړیا ساړه خواړه د هر ماشوم او مور/پالر لپاره ترالسه کړي بیا کور کی تاوده کی. د پیاده رو خواړو 
سایټونه ، د دوشنبه نه تر جمعې سهار د  ۱۱ بجو څخه تر ماسپښین  ۲  پورې.  کورنیو ته الرښوونه 

کیږي چې په خپلو موټرو کې پاتې شي او د خواړو د اخیستو پرمهال ودانۍ ته مه ننوځئ.
د تحویلي - د ترانسپورت د ریاست په ملګرتیا سره ، څلور (4) پخلنځی به ساړه خواړه تولید او په بسونو 2.

کې بار او په ټولنه کې به یی ماشومانو او والدین/سرپرستانو ته ورورسوی چې وروسته بیا ساړه خواړه په 
کور کی یی تاوده کی. 

د مارچ د 18 څخه ، الندی ځایونه دی سړک غاړه (پیاده رو) وړیا ساړه خواړه دی توزیع لپاره تعیین شوي:

ختیځ آسټین
بلینټن ، بلیکشایر او ګویال لومړني ښوونځي او د ایټسایډ میموریل ابتدایی کالج عالي ښوونځي



Blanton, Blackshear and Govalle elementary schools and Eastside Memorial Early College High 
School 

شمالي آسټین

کوک لومړني ښوونځي ، برنیټ او دوبي منځني ښوونځي
Cook Elementary School, Burnet and Dobie middle schools  

شمال ختیځ آسټین
د TA براون لومړني ښوونځي او LBJ ابتدائی کالج عالي ښوونځی

TA Brown Elementary School and LBJ Early College High School 

جنوبی مرکزي آسټین
ډاوسن او لینډر لومړني ښوونځي او د کراکټ ابتدايي کالج عالي ښوونځي

Dawson and Linder elementary schools and Crockett Early College High School 

جنوب شرقی آسټین
هیوسټن ، پیریز او پلیزینټ هیل لومړني ښوونځي او د اکینز ابتدايي کالج عالي ښوونځي

Dawson and Linder elementary schools and Crockett Early College High School 

د خواړو د خدماتو کارمندان د خواړو بانک سره هم تنظیمولو کی کومک کوي ترڅو زموږ د ترانسپورت د ټیمونو 
له الرې د خواړو بانک توزیع لپاره د خواړو قطعی ډک کړي ، نو هرڅوک به خواړو ته الس رسی رامینځته کولو 

کې دخیل وي.

د زده کونکو روغتیایی خدمتونه - ایا زده کونکي به ټیل هیلت TeleHealth ته الس 
رسي ته دوام ورکړي او دوی به څنګه ورته الس رسی ولري؟

د COVID-19 د ګواښ او روغتیایی پاملرنې مخ په زیاتیدونکي اړتیا له امله ، د ماشومانو لپاره مجازی 
پاملرنه په ټوله ایالت کې ماشومانو ته د پاملرنې پراخولو لپاره ټول هڅې کوي ترڅو د ویروس د خپریدو 

مخنیوي کې مرسته وکړي. د ټیلمیډیسین لیدنو یا ویزیتونو لپاره د ټولو کوپي ګانو copays معاف کولو 
سربیره ، د ځان تادیې ټولې لیدنې به اوس 50 $ تخفیف ورکړل شي. د میډیکیډ ناروغانو ته وړیا یا کم لګښته 

لیدنې یا ویزیتونو وړاندیز کیږي. د مجازی برابروونکي اوسط انتظار اوس مهال 2 دقیقې یا لږ دی. تاسی ته 
هیڅ اړتیا نشته چې خپله کورنی د COVID-19  معرض ته واقع کړئ. لیدنې په هر سمارټ  فون ، ټبلیټ ، یا 

کمپیوټر کې له کور څخه د الس رسي وړ دي.  د تقاضا پر اساس ټیلیمیډیسین لیدنې د کوچنيانو لپاره د 
 Urgent عاجلی پاملرنې له الرې د اونۍ هره ورځ د سهار له 9 بجو څخه د ماښام 9 بجو پورې شتون لري

.Care for Kids.

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


د زده کونکو روغتیایی خدمتونه - ایا زده کونکي به د ټیلیټراپي ، ذهني روغتیا خدماتو 
ته السرسی ولري؟

د آسټین ISD ښوونځيو کی میشته د ذهني او رواني روغتیا ملګري ، ویدا کلینیک ، د آسټین ISD ټولنې ته 
چهارشنبه ، د مارچ د 18 څخه د ټیلیټراپی خدمتونه وړاندې کوي. دا خدمتونه به لویانو او زده کونکو ته اجازه 
ورکړي چې د خپلو کورونو څخه ښه کیفیت لرونکي ذهني روغتیایی خدمتو ته السرسی ومومي. د مالقات لپاره 

https://vidaclinic.org/virtualvida :/ څخه لیدنه وکړئ یا زموږ د ویدا کلینیک پاملرنې ډلې سره په   
.vidacare@vidaclinic.org 2209-518-512 اړیکه ونیسئ یا د بریښنالیک له الرې

د زده کونکو روغتیایی خدمات - موږ به پدې وخت کې د سیټون نرسان څنګه 
وکاروو؟

AISD د سیټان په همکاري هڅه کوي ترڅو  وپوهیګي چې څنګه د روغتیایی خدماتو کارمندان کولی شي 
پدې وخت کې د زده کونکو سره مرسته وکړي.

mailto:vidacare@vidaclinic.org



