
 خانواده های محترم کهان ویلی،
  

 دلم برای همه شما تنگ شده! به نظر می رسد همه جا موضوعی است ... "دلم برای شاگردان تنگ شده" ، "دلم برای
 معلمانم تنگ شده" ، "دلم برای دوستانم تنگ شده" ... و مطمئنًا دلمان برای شما تنگ شده است! ما اکنون در هفته دوم

 تعطیلی مدرسه خود هستیم و می خواهم بعضی معلومات تازه را با شما شریک بسازم.
  

 همه ما می دانیم که این وضعیت باعث اختالل در زندگی ما شده است و اینکه شاگردان در خانه به طور غیر منتظره ای
 میمانند برای بسیاری از خانواده ها دشوار می باشد. معلمان و کارمندان مکاتب ما در تالش اند تا با شاگردان خود ارتباط
 شخصی برقرار کنند و همچنین به عنوان داوطلبانه در مکاتب ما به شما کمک کنند تا صبحانه ها و نان چاشت خوشمزه و
 رایگان مکاتب  ما را تحویل دهند. ریاست معارف ما به استثناء جمعه ١٠ ماه آپریل که یک روز تعطیل است ، در طول

 تعطیالت بهاری به ارائه خدمات مواد غذایی خود ادامه خواهیم داد.
 

 والی ایالت ما تا هنوز در کالیفرنیا دستور نداده است تا مکاتب تا پایان سال تحصیلی بسته بمانند، اما با پیش بینی احتمالی
 انجام این سفارش، کارکنان ما در حال آماده سازی برای ارائه آموزش از راه دور یا آنالین هستند. ریاست اتحادیه مکاتب

 کهان ویلی قصد دارد تا از آموزش از راه دور استفاده کند تا اینکه برای شاگردان و کارمندان ما به مکتب برگردد ایمن
 باشد.

 

 منابع یادگیری آنالین شاگردان در صفحه انترنتی ما  www.cajonvalley.net قابل هفته ماه مارچ تاریخ ٢٣:
  دسترسی میباشد.

 مواد چاپی تکمیلی برای شاگردان قبل از تعطیالت بهاری تولید شده است.

 مواد چاپی تکمیل و در تمام مکاتب ما توزیع می شود. هفته ماه مارچ تاریخ ٣٠:
 توسعه حرفه ای / برنامه ریزی برای برنامه آموزش از راه دور.

 در جریان تعطیالت بهاری- یادگیری حرفه ای با هزینه اختیاری موجود است. از تاریخ ۶ الی ١٧ آپریل:
 توزیع صبحانه و نان چاشت ما  با همکاری  داوطلبان ادامه خواهد داشت.

 بازگشت به مکتب یا از سرگیری آموزش از راه دور یا آنالین. هفته ماه آپریل تاریخ ٢٠:

 

 ریاست معارف کهان ویلی خرسند است که در م شش سال گذشته برای همه شاگردان از دوره کودکستان الی صنف هشتم
 کروم بوک (کمپیوتر) و وسایل دیجیتال در تمام مکاتب ما  به طور منظم مورد استفاده قرار داده است. ابتکار یادگیری

 آمیخته و شخصی ما که در سال ٢٠١۴ شروع کردیم به گونه ای طراحی شده است که باعث می شود زمان بیشتری برای
 معلمان و شاگردان به صورت جداگانه و در گروه های کوچک به هم متصل شوند. ما این عبارت "تکنولوژی کمتری ... و
 روابط انسانی بیشتر" را می پسندیم. ما وسایل شگفت انگیزی با نصاب تعلیمی پیشرفته و مدرن را  داریم و یک برنامه که
 فرزندانمان را برای یک زندگی شاد٬ روابط سالم و اشتغال سودمند آماده می کند، اما راز موفقیت این همه در دست معلمان

 ما است. ورود به سیستم ، برقراری ارتباط با شاگردان  و تقویت روابط با شاگردان، همچنان در اولویت کاری ما خواهد
 داشت.

  

http://www.cajonvalley.net/


 آموزش از راه دور شامل لیست پخش مهارت های اساسی، موضوع و برنامه درسی مدرن ریاست معارف کهان ویلی،
 دنیای کاری، علوم کامپیوتری و یادگیری اجتماعی-عاطفی خواهد بود. ما می توانیم ضمن احترام به نیاز به استراحت، بازی
 ، ورزش و وقت با خانواده برای همه اعضای یادگیری خود ، تعامل و پیشرفت شاگردان را با ابزارهای سازگار با کامپیوتر

 کنترل کنیم.
  

 به منظور تکمیل فرصت های یادگیری برای همه شاگردان معلول ما، بخش ۵٠۴ و / یا مدیر بخش آموزش ویژه شاگردان
 از گزینه های آموزش از راه دور ریاست معارف را  پشتیبانی نموده و مستقیمًا برای گفتگو در مورد خدمات موجود با

 والدین به تماس خواهند شد. خدمات تکمیلی ممکن است شامل مشاوره ای باشد که توسط متخصص آموزشی دانشجویی انجام
 می شود و برنامه های آموزشی را بر اساس نیازهای فردی شاگردان و مشورت با ارائه دهندگان خدمات مرتبط ارائه می
 دهد. در بعضی موارد، خدمات مرتبط ممکن است در صورت امکان با رعایت فاصله های اجتماعی و مطابق با اولویت

 اصلی ریاست معارف نگه داشتن شاگردان، معلمان و ارائه دهندگان خدمات، از طریق مدل های ارائه خدمات دیگر تقدیم
 گردد. اطالعات بیشتر در مورد خدمات تکمیلی شاگردان دارای  معلولیت به زودی ارائه می شود.

  
 در حالی که ما انتظار داریم شاگردان هر روز لیست کاری های شان را  بررسی نموده  و تمام تالش خود را برای تکمیل

 بخش های متذکره انجام دهند ، ما همچنین می خواهیم شاگردان و معلمان استراحت نموده و با عزیزان خویش وقت بگذرانند
 ، ورزش کنند و در ضمن حفظ "فاصله اجتماعی" که توسط اداره فدرال  و مقامات ایالتی توصیه می شود را در نظر داشته

 باشند.
  

 معلمان برای تعیین اینکه چه چیزی در خانواده های خویش بهترین کار را خواهد کرد ، به هریک از شما به تماس خواهند
 شد. ما به منظور کاهش از استرس های اضافی و چالش های فردی که در این زمان با همه روبرو هستیم ، بر انعطاف

 پذیری زیادی تأکید می کنیم.
  

 ما می خواهیم همه از تعطیالت بهاری که از تاریخ ۶ الی ١٧ آپریل میباشد همه به صورت درست لذت ببرند. بنابراین در
 این مدت هیچگونه کار خانگی و دیگر وظایف مربوط به مکتب وجود نخواهد داشت. یک بسته اختیاری از مطالب خواندن

 چاپی و ریاضی برای خانواده های عالقه مند در دسترس قرار خواهد گرفت.
  

 از همه شما برای حمایت از شاگردان ما و یکدیگر تشکر می کنم. ما به عنوان بزرگساالن ، همه ما بهترین تالش خود را
 برای ایجاد یک محیط امن ، دوست داشتنی ، تقسیم اوقات منظم برای جوانان در زندگی خود انجام می دهیم. آرزو سالمتی

 برای سالمتی همه را داریم ! قوی باش! ما در این مبارزه پیروز خواهد شد!
  

 بااحترام ،
  

 دکتر دیوید مییاشیرو ، رئیس عمومی ریاست اتحادیه های مکاتب کهان ویلی
 


