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 معلومات تازه والدین درباره آموزش از راه دور ریاست معارف کهان ویلی

 اول ماه آپریل

 

 سالم خانواده کهان ویلی،

امیدواریم که با دریافت این پیام شما و خانواده تان دارای صحت کامل بوده و در مرحله آموزش از راه دور که شروع 
از این برنامه حمایت از شما و فرزندتان در یادگیری مشترک است، این به میکنیم با ما باشید. هدف ما در کهان ویلی 

 معنای فراخوانی دانش جمعی، خالقیت، صبر و انعطاف پذیری ما است.

 

همکاران ما در ریاست معارف کهان ویلی با تالش های خستگی ناپذیر شان مصروف طراحی یک برنامه آموزشی از راه 
 ۶بعد از تعطیالت بهاری که از  ٬ریاست معارف کهان ویلی ٬. برنامه آموزش از راه دور دور برای فرزندان شما هستند

 آغاز می شود. ۲۰۲۰آپریل  ۲۰ماه آپریل ادامه می یابد یعنی سر از تاریخ  ۱۷ماه آپریل شروع و الی 

 

و ارتباط با شاگردان با شروع یک برنامه آموزش از راه دور، اولین هدف ما به عنوان معلمین برقراری رابطه مجدد 
خویش با استفاده از حمایت استراتژی آنالین هستیم. این برنامه چالش های جدیدی را به وجود خواهد آورد، اما کارمندان و 

الگوی یادگیری ترکیبی  ۲۰۱۴شاگردان ریاست معارف کهان ویلی آماده هستند تا برهرنوع مشکل غلبه کنند. ما از سال 
ما به استفاده از تکنولوژی  برای آموزش از راه دور آشنایی دارند. ما   که شاگردان و کارمندان ٬مرا اجرا کرده ای ۱:۱

 منتظر همکاری مشترک با شما هستیم تا از این وضعیت دشوار نهایت استفاده را نماییم.

 

 ما اطالعات والدین را پیرامون سواالت متداول درجه بندی می کنیم.

  

 پیشبرد آموزش از راه دور راهنمایی و حمایت خواهد کرد؟ فرزندم را چه کسی جهت

ماه آپریل آغاز شود برای شاگردان/کودکان شما یک معلم / مشاور برای  ۲۰هنگامی که یادگیری از راه دور از تاریخ 
 انجام کار اختصاص می یابد.

 ادامه می دهند.به کار معلم صنف خود ( K-5 ۵شاگردان مکاتب ابتدایی )کودکستان الی صنف  •
یک معلم مشاور اختصاص می یابد. این معلم از طریق ( ۸ -۶به شاگردان مکاتب دوره متوسطه )صنوف  •

حمایت و راهنمایی خواهد کرد. معلم مشاور کسی   آموزش از راه دور، شاگردان را با هم وصل نموده و از آنها
حمایت یا راهنمایی های دوامدار به آنها مراجعه خواهد بود که شما و شاگردان تان می توانید برای سؤاالت، 

کنید. شاگردان همچنین از طریق حمایت منطقه وی محتوا و فرصت های یادگیری با سایر معلمان دوره متوسطه 
 خود در ارتباط خواهند بود.

ردان ادامه معلمان با سایر کارمندان ریاست اتحادیه مکاتب کهان ویلی جهت همکاری و پشتیبانی بیشتری از شاگ •
 خواهند داد.

هستند، از طریق مٔسولین مربوطه آموزش های خاص و  IEPشاگردان که دارای معلولیت، شامل برنامه  •
 ارائه خدمات مرتبط، حمایت اضافی ارائه می دهند.  جهت

 

 چگونه فرزند من هنگام یادگیری از راه درس می گیرد؟

( انجام می شود. هر هفته به Pre-K / K) Seesawیا  Google Classroomتمام کارهای شاگردان از طریق 
داده می شود. از شما انتظار نمی رود که  eLearningشاگردان "لیست کارها" کار خانگی، با عنوان لیست کارها 

ین کار روزانه، وقت شان را سپری نموده اند. این تدریس کند، فقط اطمینان حاصل کنید که فرزند شما برای تکمیل نمودن ا
باشد، معلم آموزش های خاص  IEPرا به عنوان کار خانگی فکر کنید که فقط تمدید شده است. اگر فرزند شما دارای 

جهت فراهم آوری خدمات الزمه همکاری خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که فعالیت های موثر برای فرزند شما قابل 
 ی بوده و در صورت لزوم اصالح شود.دسترس
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 کار کنند؟ ٬چه مدت شاگردان باید روی لیست های کارها

دقیقه باید روی آن کار انجام می شود. معلمان ممکن است بر اساس نیازهای فردی  ۳۰هر روز تقریباً دو ساعت و 
نمایش طراحی شده اند و شامل  شاگردان تعدیل کنند. لیست های کارها به صورت تعادل و خاموش کردن زمان صفحه

فعالیت های بدنی ساده و فعالیت های مبتنی بر هنر هستند که شاگردان می توانند در خانه برای سهم در یادگیری خود 
 شرکت کنند.

 

 چه نوع مضامین در لیست های کارها هفت وار گنجانده شده است؟

 لیست های کارهای هفتگی شامل دروس در:

 هنر زبان •
 ریاضیات •
 علوم ساینسی •
 مطالعات اجتماعی •
 تربیت بدنی / حرکت •
 یادگیری عاطفی اجتماعی •
 توسعه شغلی •
 علوم کامپیوتر  •
 هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی •
 مهارت های گفتاری •

 

 بر اساس مهارت های فعلی کودک شما را حمایت می کند. همزمان با آموزش آنالین،عالوه بر این، چندین برنامه تطبیقی 
 این برنامه ها بر اساس پاسخ ها پشتیبانی یا چالش بیشتری را ارائه می دهند:

• iReady- هنرهای زبان انگلیسی 
• Achieve3000-  هنرهای زبان انگلیسی 
• iReady- ریاضیات 
• ST ریاضیات  
 کسب زبان -( ILEیادگیری تصویری ) •

 

فعالیت های موجود در لیست کارها نیستند، ممکن است شاگردان دارای معلولیت، که قادر به دسترسی به برنامه ها و 
برنامه های جایگزین یا برنامه درسی اختصاص دریافت نمایند. معلمان آموزش ویژه و ارائه دهندگان خدمات مربوط، در 

 صورت لزوم ، برای لیست خاص دانش آموزان، لیست کارها را تخصیص خواهند داد.

 

، معلمان در طول هفته برای کمک به شاگردان در یادگیری و ارائه حمایت مورد نیاز آنها فراتر از این برنامه های تطبیقی
بصورت آنالین در دسترس خواهند بود. شاگردان و والدین ممکن است در هر زمان با سوال یا درخواست های خاص به 

، ابزار کنفرانس  Zoomآنالین از طریق معلمان ایمیل ارسال نمایند. کارمندان همچنین ساعتهای اداری را برای مالقات 
 ویدئویی ارائه می دهند. جلسات آنالین ممکن است برای افراد یا گروه های کوچک برگزار شود.

 

 

 لیست کار چیست؟ 
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 بیشتری نیاز داشته باشد چه خواهد شد؟اگر فرزند من در درس هفتگی به چالش افتاده یا یا حمایت 

لطفاً برای به اشتراک گذاشتن اطالعات یا درخواست خویش، به معلم فرزند خود یا معلم مشاوره )مکتب راهنمایی( ایمیل 
 ارسال کنید. معلمان برای تنظیم برنامه های هفتگی که به بهترین نحو نیازهای فرزند شما را برآورده می کنند، کار خواهند

یا برنامه آموزشی خاص باشد، میتوانید برای حمایت تسهیالت بیشتر به معلم آموزش  IEPکرد. اگر فرزند شما دارای 
خاص یا ارائه دهنده خدمات مربوطه تماس حاصل نماید. تسهیالت و کمک های الزم در صورت نیاز قبل از دریافت 

 لیست کارها به شاگردان دانش انجام می شود.

 

 معلمان و کارمندان سایت را از کجا پیدا کنم؟ ایمیل آدرس

تمام ایمیل های کارمندان را می توانید در صفحه اول آدرس اینترنتی مکتب تحت عنوان "فهرست کارمندان" پیدا کنید. 
 برای معلمان خویش ایمل ارسال کنند. Google Classroomشاگردان همچنین می توانند مستقیماً از طریق 

 

 انم اطالعات و منابع والدین دیگری را پیدا کنم؟از کجا می تو

 والدین محترم می توانند جهت دریافت معلومات بیشتر به صفحه انترنتی ریاست اتحادیه مکاتب کهان ویلی مراجعه نمایند.
parentswww.cajonvalley.net/onlineresources 

http://www.cajonvalley.net/onlineresourcesparents


 
 

750 East Main Street, El Cajon, CA 92020 | 619.588.3000 | www.cajonvalley.net 

  
نامه های را جهت ارزیابی و پیگیری اطالعات مربوطه را طی نامه برای شاگردان در این  IEPمعلمان آموزش خاص یا 

 جریان ارسال خواهند نمود.

 

 چه زمانی لیست پخش پخش می شود؟

 صبح ارسال می شود. ۹لیست های کارها توسط معلمان مکتب، هر دوشنبه ساعت 

 

 چگونه فرزند من به لیست کارهای هفتگی خود دسترسی پیدا می کند؟

به لیست های کارهای هفتگی در  Google Classroomمی توانند از طریق  ۸الی  ۱شاگردان صنوف 
Chromebook  دوره کودکستان یاخود دسترسی داشته باشند. شاگردان  GK  ممکن است از طریقSee Saw  یا

Google Classroom  به درسهای خویش دسترسی پیدا کنند. معلمان انفرادی خانواده ها را از روش تحویل برنامه
 های خاص خود از طریق پست آگاه می نمایند.

 

 فرزند من مشکالت فنی پیدا نمایید چه کار نمایم؟ Chromebookاگر کامپیوتر یا 

شاگردان خود دارند. لطفا  Chromebookتمام مکاتب روز و اوقات مشخصی برای رسیدگی به مشکالت کامپیوتر ویا 
 برای اطالعات بیشتر با مدیر مکتب خود تماس بگیرید.

 

 چه کار کنیم؟  اگر در خانه به اینترنت دسترسی نداشته باشیم

 را می توان در اینجا یافت Coxعات مربوط به اینترنت رایگان و کم هزینه اطال
https://www.cajonvalley.net/Page/18150 

 

 چگونه فرزند من نمرات خود را بدست می آورد؟

برای کارهای هفته وار خود هیچ گونه نمرات دریافت نمی کنند.  در این زمان ذکر این نکته حائز اهمیت است که شاگردان
در عوض، ما بر روی یک الگوی رشد تمرکز می نمایم ، جایی که معلمان راهنمایی ارائه می دهند و شاگردان با سرعت 

ید خواهیم نمود. تا کار خود پیشرفت می کنند. ما این رهنمود ها و پالیسی ها را در مطابقت به دستورات مقامات ایالتی تمد
هرگونه تغییر توصیه های بعدی، کارکنان روی تشویق، حمایت و راهنمایی شاگردان تمرکز خواهند نمود. ما به دنبال 
 ۳۰شاگردانی نیستیم که همه فعالیت ها را همه روزه انجام دهند. ما به دنبال این هستیم که شاگردان به مدت دو ساعت و 

برای کودک و هم برای خانواده معنا دارد فعالیت نمایند. ما می خواهیم شاگردان کارهای  دقیقه در بخش هایی که هم
خانگی روزانه را به بهترین شکل ممکن و با پشتیبانی معلمان در صورت لزوم انجام دهند. شاگردان بخاطر انجام ندادن 

د ماند. این روزها بی سابقه است و کارهای خانگی و سایر موضوعاتی که از طرف معلمین مشخص میشود عقب نخواهن
معلمان و خانواده ها تمام تالش خود را می کنند تا شاگردان، تعامل اجتماعی، حمایت عاطفی، راهنمایی و همدلی را به 

 گونه ای ارائه دهند که شاگردان تحریک و احساس موفقیت کنند.

 

 ی باشد؟آیا مشاوران مکتب در جریان یادگیری از راه دور قابل دسترس م

 

تمام مکاتب ما در منطقه ریاست اتحادیه مکاتب کهان ویلی یک روش جامع مشاوره برای همه شاگردان را ارائه می دهند. 
مشاوران مکتب در هنگام آموزش از راه دور قابل دسترس خواهند بود و اطالعات تماس مشاور مکتب فرزند شما در وب 

اگردان ادامه خواهیم داد و از طریق مراکز مشاوره مجازی، مشاوره سایت مکتب شان قرار دارد. ما ارتباط خود را با ش 
رفته و در صفحه اصلی روی  cajonvalley.netارائه می دهیم. عالوه بر این، می توانید مستقیماً به صفحه انترنیتی ما 

 ماس باشید."تماس با مشاور" کلیک کنید. ما در اینجا برای کمک به شما هستیم، بنابراین لطفاً با ما در ت

 

 در صورتی که بخواهیم معلومات از قبیل ایمیل یا شماره تلفون خود را تمدید چه کار باید کرد؟

مهم است که تمام  ٬برای اینکه معلم / مشاور و سایر کارمندان مکتب بتوانند به بهترین شکل ممکن به شما خدمت نمایند
اطالعات خود را در بخش والدین تمدید کنید یا به اداره مکتب خوده شماره های تلفن و ایمیل شما باید فعال باشد. لطفاً 

 مراجعه نماید.

https://www.cajonvalley.net/Page/18150
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 آیا در جریان تعطیالت بهاری کدام کار خانگی مشخص خواهد بود؟

-i  را ادامه دهند. مواد چاپ شده ST Mathو  Achieve3000نخیر. اما شاگردان می توانند دروس مربوط به 
Ready  نیز روی این صفحهhttps://www.cajonvalley.net/onlineresourcesparents .موجود است 

 

 آیا توزیع غذای صبحانه و نان چاشت در طول تعطیالت بهاری ادامه خواهد داشت؟

بعد از ظهر در طول دو هفته تعطیالت  ۱صبح الی  ۱۱جمعه از ساعت  -بلی. توزیع فعلی مواد غذایی ما در روز دوشنبه 
آپریل توزیع مواد غذایی صورت نمی گیرد.  ۱۰بهاری ادامه خواهد داشت. به دلیل رخصتی رسمی به روز جمعه تاریخ 

 حانه و نان چاشت را بدون حضور فرزندانشان بدست بیاورند.طبق دستورالعمل ها جدید والدین فعال می توانند صب

 

 چگونه می توانم معلومات تازه را در مورد یادگیری از راه دور از ریاست معارف کهان ویلی دریافت کنم؟

ارتباط خانواده ها در طول یادگیری از راه دور، از طریق پست الکترونیکی هفته وار معلومات را دریافت می کنند. این 
 الزم را فراهم می کند.  فرصت های مداوم برای به دست آوردن معلومات تازه و منابع

 

 مسئولیت های روزانه آموزش از راه دور

 نقش والدین:

چارجر خود بنشیند. در صورت  Chromebookفضایی راحت برای فرزندتان فراهم کنید تا با کامپیوتر یا  .1
 امکان فضای آرام و کمترین مزاحمت را فراهم کنید.

 یا اینترنت خانه شما در فعال بوده و کار می کند. Wifiاطمینان حاصل کنید که  .2
در مواقع ضروری استراحت کند و با  ٬کودک خود را تشویق کنید که باالی موضوع درسی تمرکز نموده .3

 تماس با معلم / مشاور خود به حل هرگونه مسائل کمک کند. کمک به شاگردان خود در 
 کودک خود را تشویق کنید که تمام تالش خود را انجام دهد و به دستورالعمل های روزانه توجه داشته باشد. .4

 نقش دانش آموزان

 شوید. Google Classroomکامپیوتر خود را روشن نموده وارد  .1
 پیدا کنید.  Google Classroomلیست کارها هفته خود را در  .2
 در لیست کارها روی کار خانگی کلیک کنید و کار خانگی را تکمیل کنید. .3
 سواالت معلم را با استفاده از ایمیل بپرسید و به دنبال اوقات کاری معلم خود باشید. .4
م وقتی به آنها پیشنهاد می شود یا در صورت نیاز، در گروه های کوچک از طریق ویدیو کنفرانس به معل .5

 بپیوندید. 
 در صورت لزوم از معلم یا مشاور مکتب درخواست کمک کنید. .6

 نقش معلم / مشاوران

با شاگردان خود تماس گرفته اطمینان حاصل کنید که آنها احساس خوب داشته و از حس حمایت و همدلی معلم  .1
 یا مشاور خود را احساس می کنند.

کنید، در صورت نیاز نظارت کنید که شاگردان شما در حال یک کپی از آموزش الکترونیکی هفته وار تهیه  .2
 ورود به سیستم هستند.

 ساعات اداری میزبان شاگردان و والدین شان باشید. .3
 در صورت لزوم ویدیو کنفرانس با گروه های کوچک را انجام دهید. .4
 هفته نظارت نماید.از پیشرفت شاگردان و تنظیم لیست کارها برای پاسخگویی به نیازمندی شاگردان در هر  .5
برای اطمینان از اینکه شاگردان از زمان، مکان و ابزار الزم برای انجام کارهای خانگی خود برخوردار  .6

 هستند با والدین در ارتباط باشید.
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