
فامیل محترم حوزه تعلیمی مکتب مستقل آسِتن، 

تیم ما بسیار شدید کار نموده تا برای برنامھ آموزش دوامدار آماده گی بگیرند، کھ نظر بھ تقسیم اوقات قرار است بھ روش 
مرحلھ وار بتاریخ دوشنبھ 6 اپریل آغاز شود. از حوصلھ مندی تان در جریان این چند ھفتھ اخیر اظھار سپاس می نمایم. 
افتخار می کنم ازینکھ اجتماع خویش را می بینم کھ با ھمدیگر یکجا شده و ھمدیگر را حمایت می کنند در حالیکھ ھمٔھ ما 

و شما درین اوقات بی سابقھ برای خالصی از آن تالش می کنیم.  

روز دوشنبھ شاگردان ما بھ یک شیوه جدید دور از محوطھ مکتب خواھند آموخت. برنامھ آموزش دوامدار قدم بعدی در 
پالن ما جھت ادامھ تعلیم و تربیھ دھی بھ شاگردان ما از پیش کودکستان (Pre-K) الی صنف دوازدھم می باشد. پالن 

آموزش دوامدار ما از شیوه ھای متفاوت استفاده می کند تا ما بتوانیم بھ آماده ساختن شاگردان خویش برای برگشت شان بھ 
مکتب با عکس العمل متقابل، رھنمایی و نظریھ دھی بیشتر معلمین ادامھ بدھیم. نظر بھ ھر مکتب، صنف یا درجھ تعلیمی، 

این منابع شامل استفاده از مواد پرنت شده، ارتباط از طریق ایمیل، ثبت تیلفون یا تماس تلیفونی و برنامھ ھای آنالین بوده 
می تواند. این رھنمایی ھا تسھیل شده از طرف اساتید بوده کھ شاگردان میتوانند نظر بھ برنامٔھ خود شان در آن اشتراک 

کنند، ھدف آن فراھم نمودن حد اعظمی انعطاف پذیری برای شاگردان و فامیل ھا است. 

https:// ویب سایت حوزه تعلیمی مکتب مستقل آسِتن تحت عنوان آموزش در خانھ کھ از آدرس ذیل قابل دریافت است
sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home منحیث یک منبع معلوماتی برای شاگردان، فامیل ھا و 
اساتید بھ فعالیت ادامھ داده و معلومات و حمایت با ارزش فراھم خواھد کرد. اما آموزش دیگر اختیاری نیست، و معلمین 
در مورد پیشرفت شاگردان در حالیکھ آنھا برای مؤفقیت سال آینده و آینده شان آماده می شوند، نظریات خویش را ارائھ 

خواھند کرد.  

این بھ آن معنی نیست کھ ما مکتب سنتی را در خانٔھ شما شبھ سازی می کنیم. بھ بصورت مکمل متعھد بھ تمامی 
موضوعات طفل و یادگیری اجتماعی- احساسی ھستیم. در حال حاضر صحت، مصئونیت و رفاه شما و شاگردان تان مھم 
ترین موضوع است کھ باید مد نظر گرفتھ شود. پالن آموزش دوامدار ما باالی صحت اجتماعی و احساسی طفل شما تاکید 

داشتھ و فرصت ھایرا برای شاگردان شما فراھم خواھد کرد کھ با شما در مورد اینکھ در جریان این روزگار سخت و 
دشوار چی را تجربھ و احساس می کنند، صحبت نمایند. درس ھای آموزش اجتماعی- احساسی در تجربھ آموزش شامل 

بوده، و معلمین با شاگردان در ارتباط خواھند بود.  

می فھمم کھ ھمھ ما معلومات زیادی را خالصھ می کنیم، بنابرین می خواھم بسیار واضح باشم. در حالیکھ آماده ھستیم تا 
شاگردان خود را از طریق برنامھ آموزش دوامدار دوباره خوش آمدید بگوییم، ھنوز ھم تصامیم دیگری وجود دارد کھ 

برای نھایی سازی آنھا کار می کنیم. با وجودیکھ بسیار آرزو میکنم تمامی سواالت را در مورد محافل فراغت، جشن ھای 
بھاری و ادامھ بستھ ماندن مکاتب جواب بدھم، اما ھنوز ھم مصروف ارزیابی این موضوعات ھستیم. لطفأ درک کنید کھ 

این موضوعات را نخست از ھمھ با فامیل ھای محترم مان شریک خواھیم کرد.  

در ذیل بھ بعضی از سواالت کھ اکثراً در مورد آموزش دوامدار پرسیده میشود، پاسخ داده شده است.  

آموزش دوامدار چگونھ درجھ بندی ھا را تحت تاثیر قرار خواھد داد؟  
ما با ھئیت معتمدین خویش و اداره معارف تکزاس کار می کنیم تا پالیسی درجھ بندی خویش را تجدید نظر کنیم. بعد از 

ھر تصمیم گیری ھیئت مذکور موضوع را با فامیل ھای محترم در جریان قرار خواھیم داد.  
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در صورت کھ فامیل من دستگاھی نداشتھ باشد تا آموزش دوامدار را تکمیل کند، چی می شود؟  
ما شدیداً کار می کنیم تا آموزش شاگردان را بھ ھر نحویکھ بتوانیم، حمایت کنیم. افتخار داریم ازینکھ کرومبوک ھای 

توزیع شده حوزه تعلیمی را برای تمام شاگردان از صنف 8 الی 12 از طریق برنامھ "ھریک:1" توزیع نموده ایم. در 
حال حاضر کار می کنیم تا این خدمات را با تحویل دھی کرومبوک ھا برای شاگردان صنوف شش و ھفت گسترش بدھیم. 

ھمچنان ھات سپات انترنیت را برای استفادٔه خانھ گی فراھم نموده و 500 عراده سرویس را با ھات سپات ھای سیار 
مجھز می سازیم تا برای اجتماع ھای کھ ضرورت دارند، خدمت رسانی کنند.   

در حال حاضر برای فامیل ھای کھ دسترسی بھ تکنالوژی ندارند در ھمان موقعیت ھایکھ غذا توزیع می کنیم بستھ ھای 
کاغذ نیز فراھم می کنیم. برعالؤه آن شاگردان دوره ابتدائی میتوانند ھفتھ بعد یک بستھ از وسایل مکتب را از ھمان 

موقعیت ھایکھ ما غذا توزیع می کنیم، دریافت کنند تا آموزش عملی حمایت شود.  

چرای آموزش دوامدار مھم است؟  
آموزش دوامدار بخاطری مھم است کھ شاگردان ما برای برگشت زمانیکھ مکاتب دوباره باز می شوند، آماده باشند. 

آموزش دوامدار ھمچنان فرصت ھای را برای معلمین فراھم می کند تا با شاگردان در جریان این روزگار نامعلوم در 
بخش آموزش و حمایت اجتماعی احساسی کمک نمایند.  

آیا شاگرد من ھنوز ھم مکلف است تا امتحانSTAAR   یا سایر امتحانات دولتی را سپری نماید؟ 
اداره معارف تکزاس امتحانات STAAR و سایر مکلفیت ھای ارزیابی اکادیمک برای باقی مانده امسال را لغو کرده 

است. میتوانید معلومات بیشتر درین مورد را در آدرس ذیل مطالعھ نمائید:  
https://tea.texas.gov/about-tea/news-and-multimedia/correspondence/taa-letters/cancellation-of-

 .staar-testing-for-the-remainder-of-the-school-year

آیا طفل من باید بخاطر بستھ ماندن مکتب بھ دلیل کووید-19 باید یک صنف را تکرار کند؟ 
ھرگاه شاگردان برای نشان دھی مھارت در آموزش ھای شان پیشرفت داشتھ باشند، میتوانند بھ صنف بعدی ارتقاء کنند.  

سرنوشت امتحانات تعیین سویھ پیشرفتھ چی خواھد شد؟ 
تمام امتحانات بھ شکل مقالھ ھای پاسخ- آزاد یا سواالت با پاسخ کوتاه در خانھ گرفتھ خواھد شد. ھیئت کالج برای شاگردان 

درس ھای مرور ویدیویی رایگان فراھم می کند. استادان نیز با فراھم نمودن رھنمود ھای آنالین شاگردان را حمایت 
خواھند کرد.  

در مورد امتحانات کالج چطور؟  
امتحانات ACT ماه اپریل لغو شده است. تاریخ امتحان بعدی ACT 13 جون است. امتحانات SAT مارچ و مئی لغو شده 

اند. امتحان SAT مؤرخ 6 جون ھنوز در برنامھ است. اکادیمی خان جھت آماده گی امتحانات برای تمام متعلمین قابل 
دسترس خواھد بود.  

بعد ازین چی است؟  
استراحت کنید، صحتمند باشید و برای آغاز آموزش دوامدار بھ روز دوشنبھ آماده گی بگیرید. اگر تا روز جمعھ از طرف 
مکتب یا استاد تان خبری نشنیدید، لطف نموده بھ مدیر مکتب تان ایمیل نموده یا تماس بگیرید تا اطمینان حاصل گردد کھ 

شما پیام ھا را دریافت کرده میتوانید و برای روز دوشنبھ آماده استید.  
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چگونھ میتوانم در جریان باشم؟  
معلومات در مورد آموزش دوامدار، آموزش اجتماعی احساسی، غذا ھا و گزینھ ھای عملی را ھنوز ھم میتوانید از ویب 

سایت آموزش در خانھ حوزه تعلیمی مکتب مستقل آسِتن دریافت کنید. ھمچنان در صفحھ  austinisd.org و صفحات 
فیسبوک (/https://www.facebook.com/austinisd) و تویتر (https://twitter.com/AustinISD) معلومات فراھم 
https://my.thoughtexchange.com/#498310266/ می کنیم. برعالؤه آن لطف نموده با سھم گیری درین تبادل نظر

hub ما را کمک کنید تا بفھمیم کھ چگونھ با برنامھ آموزش دوامدار در خانھ، شما و فامیل تان را بھتر حمایت کرده 
میتوانیم، البتھ می خواھیم درین جا نظرات شما را بشنویم.   

ما یک حوزه تعلیمی با 81،000 شاگرد از صنوف پیش کودکستان الی کالج، متعھد بھ ترویج درخشش و استعداد ھای ھر 
شاگرد ھستیم، در حالیکھ فامیل ھا و ضرورت ھای آنھا ھا را نیز حمایت می کنیم. مکاتب ما قلب و روح اجتماع ھای ما 

اند و مشتاقانھ انتظار داریم کھ دوشادوش ھمدیگر کار کنیم تا ارتباط دھی شاگردان با معلمین را ادامھ بدھیم، در حالیکھ 
مصئون و صحتمند نیز بمانیم.  

با احترامات فایقھ،  

دوکتور پاول کروز،   

مدیر عمومی حوزه تعلیمی مکتب مستقل آسِتن 
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