
د آسټین ( AUSTIN ) د ښوونځي خپلواکې تعلیمي حوزې درنې کورنی ،  

زموږ ټیم د دوامداره زده کړو د چمتو کولو لپاره خورا سخت کار کړۍ چې ټاکل شوې د مرحلي روش پھ توګھ ، د دوشنبھ پھ ورځ د 
اپریل پھ ۶ امھ پیل شي. زه پدې تیرو څو اونیو کې ستاسو د حوصلې څخھ مننھ کوم. زه ویاړم چې پدې بې ساري وخت کې زموږ 

ټولنھ یو خای شوه او یو بل نو مو مالتړ وکړو. 

د دوشنبھ پھ ورخ ، زموږ زده کونکي بھ د ښوونخي نھ لرې او پھ بیالبیل ډول بھ زده کړه وکړي. زموږ د پالن راتلونکې مرحلھ 
دوامداره زده کړه ده چې پھ ترڅ کې بھ یې د Pre-K نھ تر ١٢ ام ټولګي پورې زده کونکې پھ دوامداره توګھ زده کړه وکړي. زموږ 

د دوامداره زده کړې پالن بیالبیل الرې کاروي ترڅو زموږ زده کونکي خپلو ښوونکو سره ډیر تعامل یا اړیکھ ولري ، د ھغوی نھ 
الرښوونھ الس تھ راوړي او بھتر فیډبک یا نظریاتو سره بیرتھ خپل ښوونځې تھ راستون شي. د ښوونځیو او ټولګیو پھ کجھ تړلي ، د 

چاپي موادو کارونھ ، د برښنالیک لھ الرې اړیکې ، د ټیلیفون ثبتیدل یا ټیلیفونې اړیکې یا ھم برلیکھ (آنالین) پلیټ فورم ټولې شتھ 
سرچینې دې چې کارول کیدای شي. دا پداسې حال کې ده چې ددې آسانتیا بھ د ښوونکو لخوا چمتو کیږي خو زده کونکې پھ خپل پر 

زړه مھالویش سره پدې کې برخھ اخلي ترڅو د زده کونکو او کورنیو لپاره اعظمي انعطاف چمتو شي. 

د آسټین ( AUSTIN ) د ښوونځي خپلواکې تعلیمي حوزې ویب پاڼھ چې پھ الندې آدرس موندلی شۍ: 
https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home بھ پھ دوامداره توګھ د زده کونکو ، کورنیو او 

ښوونکو لپاره بھ یوه سرچینھ یي چې ارزښتناکھ معلومات او مالتړ وړاندې کوي. زده کړه نوره اختیاري نده ، پداسی حال کې چې ، 
ښوونکې بھ د زده کونکو پرمختګ پھ ھکلھ ګزارش او فیډیک ورکوي ترڅو دوی د نورو کلونو او راتلونکې بریا لپاره چمتو کړي.  

دا پدې معنی ندي چي موږ بھ پھ دودیز شکل ستاسو پھ کور کې مکتبونھ پیل کوو. موږ ټول ماشوم او ټولنیز – احساساتي زده کړې 
تھ بشپړ ژمن یو. نن ورځ تاسو او ستاسو د زده کونکي رِوغتیا ، خوندیتوب او ھوساینھ تر ټولو مھمھ ده. زموږ د زده کړې دوامداره 

پالن ستاسو د ماشوم ټولنیز او احساساتي روغتیا باندې ټینګار کوي او ستاسو زده کونکو تھ بھ فرصت چمتو کړي چې تاسو یعنی 
کورنیو سره پدې سختو شرایطو کې خپلھ تجربھ او احساس شریک کړي. ټولنیز او احساساتي درسونھ بھ د زده کړې بھ تجربھ کې 

شامل شي کوم کې چې ښوونکي بھ د زده کونکو سره وصل شي.  

زه پوھیږم چې ډیر معلومات مو تاسو تھ وړاندې کړل چې ھضمول یې سخت دي نِوغواړم چې دا موضوع روښانھ کړم. پداسی حال 
کې چې موږ د دوامداره زده کړې لھ الرې خپلو زده کونکو تھ بیرتھ ښھ راغالست ویلو لپاره چمتو یو ، ال ھم داسې نورې پریکړې 
شتون لري چې موږ یې نھایي کولو لپاره کار کوو. اګرچھ ډیرغواړم تاسو تھ د فراغت مراسمو ، د پسرلي جشنونو او د ښوونځیو د 

بند پاتې کیدلو پھ ھکلھ او دې سره تړلي موضوعاتو پھ اړه پوښتنو تھ ځواب ووایم ، خو موږ ال ھم مسلی ارزونھ کوو. مھربانې 
وکړۍ پوه شۍ چې کلھ مو معلومات الس تھ راوړلو نو لومړی بھ یې زموږ کورنیو یعنی تاسو تھ واستوو.  

الندې تاسو کولی شۍ د دوامداره زده کړې پھ اړه ځیني مکرر پوښتل شوي پوښتنو تھ ځوابونھ ومومۍ.  

څنګھ دوامداره زده کړه پھ درجې اغیزه وکړي ؟  
موږ زموږ د باورلیکونو بورد او ټیکساس تعلیمي ادارې سره کار کوو تر څو زموږ د درجھ بندی پالیسي تعدیل کړو. موږ بھ د بورډ 

د ھر عمل څخھ وروستھ خپلو کورنیو یعنی تاسو تھ اطالع درکړو.  

څھ کھ زما کورنۍ د دوامداره زده کړې بشپړولو لپاره وسیلھ ونلري؟  
موږ پھ کلکھ ھڅھ کوو چې پھ ھر ممکنھ ډول د زده کونکو زده کړې مالتر وکړو. موږ ویاړو چې پھ خپلې تعلیمي حوزې کې مو د ٨ 
ام نھ تر ١٢ ام ټولګې پورې ټولو زده کونکو تھ کروم بوک ھر چا: ١ برنامې (Everyone:1 program) الندې ورکړي دي. موږ 

اوس شپږم او اووم ټولګي زده کونکو تھ د کروم بوک پھ رسولو سره د دې خدمت د پراخولو لپاره کار کوو. موږ پھ کور کې د 
کارونې لپاره انټرنت ھاټ سپاټ چمتو کړۍ پداسې حال کې چې موږ د ښوونځي پر ۵٠٠ موټرونو باندې د انټرنټ آنتن لګولۍ تر څو 

اړو خلکو او ټولنو تھ د انټرنټ رسولو خدمت برابر کړي. 
موږ دا مھال ھغو کورنیو تھ د کاغذ پاکټونھ چمتو کوو څوک چې د خواړه توزیع کولو پھ ځای کې ټکنالوژي تھ السرسی نلري. 

سربیره پردې ، د لومړڼي ښوونځي زده کونکي کولی شي پھ اونۍ کې د خواړو توزیع کولو ځایونو کې د السي زده کړې مالتړ لپاره 
د ښوونځي سامانونو یوه بستھ ترالسھ کړي.  



دوامداره زده کړې ولې مھمھ دي؟ 
دوامداره زده کړه ځکھ مھمھ ده چې زموږ زده کونکي کولی شي د ښوونځي پرانستیدو سره سم راستنیدو تھ چمتو وي. دوامداره زده 
کړه ھمداراز ښوونکو تھ فرصتونھ چمتو کوي چې پداسې نامعلوم وخت کې د ټولنیز احساساتي او مالتړ زده کړو پھ چوکاټ کې زده 

کونکو سره مرستھ وکړي.  

آیا زما زده کونکي الھم اړتیا لري د د ټیکساس ایالت د اکاډمیک لوست ارزونھ (STAAR) یا نورو دولتي اجباري آزموینې 
ورکړي؟ 

د ټیکساس تعلیمي ادارې د کال تر پای پورې د ټیکساس ایالت د اکاډمیک لوست ارزونھ (STAAR) آزموینھ او نورې اکاډمیک 
ارزونې لغوه کړي. تاسو کولی شۍ پدې اړه نور معلومات الندې لینک کې ولوۍ.  

https://tea.texas.gov/about-tea/news-and-multimedia/correspondence/taa-letters/cancellation-of-
  .staar-testing-for-the-remainder-of-the-school-year

آیا زما ماشوم بھ د کووید – ١٩ لھ وجې د ښوونځي تړل کیدو پھ ترڅ کې خپل صنف بیرتھ تکراروي؟  
کھ چیرې زده کونکي د زده کړې پھ برخھ کې پرمختګ وښایي نو دوی بھ راتلونکي کچې / صنف تھ الړ شي.  

ایډوانس پلیسمنټ Advanced Placement آزموینو سره بھ څھ کیږي؟ 
 short-answer) یا لنډ خواب پوښتنو (free-response essays) آزموینې بھ ټول پھ کور کې د وړیا غبرګون مقالو

questions) پھ شکل اخیستل کیږي؟ د کالج بورډ خپلو زده کونکو لپاره وړیا ویډیوګانې چې پکې درسونھ تھ بیاکتنھ کیږي ، چمتو 
کوي. ښوونکي بھ د آنالین شکل الرښوونو سره د زده کونکو مالتړ وکړي.  

د کالج آزموینو پھ اړه څھ؟ 
د امریکایي کالج اپریل آزموینھ (ACT) لغوه شوې. د ټاکل شوي ACT راتلونکي امتحان د جون پھ ١٣ام دي. د علمې وړتیا آزموینھ 

د مارچ او می میاشتو لغوه شوې خو د جون ۶ خپل مھالویش سره سم بھ اخیستل کیږي. خان اکاډمي درسونھ موجود دي ترڅو زده 
کونکي د آزموینې تھ ځانونھ چمتو کړي.  

ورپسې څھ دي؟ 
آرام وکړۍ ، روغ اوسۍ او د دوشنبې پھ ورځ د دوامداره زده کړې پیل لپاره چمتو اوسۍ. کھ تاسو ترجمعې ورځ پورې د خپل 

ښوونخي یا ښوونکي څخھ خبر ترالس نکړ نو مھرباني وکړۍ ایمیل راوستوۍ یا ھم د خپل ښوونځي مدیر سره اړیکھ ونیسۍ تر څو 
ډاډ تر السھ کړۍ چې تاسو تھ پیغام رسیږي او تاسو د دوشنبې لپاره چمتو یاست.  

زه څنګھ کولی شم مصروفیت تھ دوام ورکړم؟ 
تاسو کولی شي د  آسټین ( AUSTIN ) د ښوونځي خپلواکې تعلیمي حوزې پھ کور زده کړې ویب پاڼې نھ د متداومو زده کړو ، 
ټولنیز او احساساتی زده کړو (SEL) ، خواړو  او شتھ اختیارونو پھ ھکلھ معلومات تر السھ کړۍ. موږ پھ austinisd.org او 

 (https://twitter.com/AustinISD) او ټویټر پاڼې (/https://www.facebook.com/austinisd) زموږ فیسبوک پاڼې
باندې ھم دا معلومات شریکوو. پھ ضمن کې ، مھرباني وکړۍ موږ تھ وویاست چې موږ څنګھ ستاسو او ستاسو کورنیو سره پھ 

دوامداره زده کړو کې مرستھ کولی شو. دا دوامداره زده کړې پھ کور او نظرتبادلې (thoughtexchange) کې تاسو ګډون کولی 
شۍ چې لینک یې https://my.thoughtexchange.com/#498310266/hub دې. چیرتھ چې موږ غواړو ستاسو افکار 

واورو.  

موږ د Pre-K نھ تر کالج پورې د ٨١٠٠٠ زده کونکو یوه تعلیمی حوزه یو. پداسې حال کې چې د خپلو کورنیو او د ھغوی اړتیاوو 
څخھ مالتړ کوو . ژمن یوچې د ھر یو زده کونکي شایستګي او وړتیا تھ وده ورکړو. زموږ ښوونځي زموږ د ټولنو زړه او روح دي 

او موږ پھ ګډه کار کولو تھ سترګې پھ الر یو تر څو زموږ زده کونکي د ښوونکو سره وصل کړو او پھ ضمن کې خوندي او روغ 
پاتې شو.  

پھ درنښت ،  
 PhD ، ډاکټر پال کروز
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د آسټین ( AUSTIN ) د ښوونځي خپلواکھ تعلیمي حوزې لوی رئیس  


