مورخ  16ماه دسامبر سال  2020میالدی
سالم بر شما خانواده های مکاتب عامه ی شهر فردریکس برگ!
مکاتب عامه ی شهر فردریکس برگ خود را به تامین ایمنی دانش آموزان و کارمندان خویش متعهد می داند .با توجه به احتمال افزایش موارد
 COVID-19در روز های پس ازتعطیالت ،نگرانی های مربوط به حمل و نقل و تأثیرات احتمالی آن در خصوص حضور کارمندان ،مکاتب
عامه ی شهر فردریکس برگ مصمم است تا دانش آموزانش برای دو هفته اول ماه جنوری ،آموزش های خود را به صورت آنالین ادامه دهند.
کارمندان طبق برنامه قبلی به تاریخ  4ماه جنوری  ،2021کار خود را آغاز می کنند؛ در حالی که دانش آموزان برای یادگیری شان را از خانه
ادامه خواهند داد.
همه ی دانش آموزان مکاتب عامه ی شهر فردریکس سر از روز دوشنبه  4ماه جنوری  ،2021در آموزش از راه دور شرکت نموده و برنامه
های روزانه ی خود را دنبال می نمایند.
دروس جدید برای دانش آموزان پیش کودکستانی تا صنوف پنجم ابتدایی ( )PK-5به روز دوشنبه  4ماه جنوری  ،2021به صورت آنالین آغاز
می شود.
برای دانش آموزان صنف های  ،6-12محتوای جدیدی تدریس نخواهد شد و یا کارخانگی " "LAPدر هفته ی بین  4-8جنوری داده نخواهد شد.
درعوض ،در آن هفته بر روی انتقال دانش آموزان به آموزش همزمان و ایجاد مجتمع های صنفی ،پیشنهاد توقعات ،هنجارها ،خط مشی ها و
رویه ها و همچنین ایجاد روابط با ارائه ی یک بررسی هدفمند از محتوای سمستر نخست ،تمرکز خواهد داشت .رهنمود آموزشی متون مطالب
جدید ،برای دانش آموزان مکاتب واکر-گرانت و جیمز مونرو ( )6-12به تاریخ  11ماه جنوری  ،2021آغاز می شود.
دانش آموزان مراکز آموزش های بهداشتی از صنوف  K-7پیش کودکستانی تا صنوف هفتم ابتدایی باید به تاریخ  4ماه جنوری  ،2021همراه
کارمندان اداری و یا اعضای خانواده خود در صنف های  HLCمربوطه ی شان حاضر باشند .در مورد جزئیات ،حمل و نقل به زودی با خانواده
ها تماس برقرار می شود.
دانش آموزان برنامه پیش کودکستانی از ساعت  8:00 1:30هشت صبح الی یک و نیم بعد از ظهر در صنف های شان شرکت خواهند کرد.
این برنامه یک روز در هفته خواهد بود همانگونه که در فصل خزان سال روان ادامه داشته است.
شاگردان صنوف  K-5کودکستان الی پنجم به صورت حضوری از ساعت  8:00 12:00در صنف های شان شرکت خواهند کرد.
شاگردان صنوف  6-12ششم الی دوازدهم به صورت حضوری از ساعت  1:00 -9:00در صنف های شان شرکت خواهند کرد.
دانش آموزان ترکیبی زون های  Aو  Bپس از تعطیالت مارتین لوتر کینگ جونیور ( 18جنوری) به روز سه شنبه 19 ،ماه جنوری به صورت
حضوری به مدرسه برمی گردند.
پس از آن ،دانش آموزان زون های  Aو  Bبه روزهای دوشنبه و سه شنبه در مکتب شرکت می کنند .دانش آموزان ترکیبی زون های  Cو D
به روز پنجشنبه  21جنوری به صورت حضوری به مکتب برمی گردند .زون های  Cو  Dبه روزهای پنجشنبه و جمعه در مدرسه شرکت می
کنند.
چهارشنبه ها همچنان به عنوان روز تمیز کاری عمیق باقی می حفظ خواهند شد .همه دانشجویان و کارمندان چهارشنبه ها از خانه کار خواهند
کرد.
همچنین توجه داشته باشید ،که جمعه مورخ  18دسامبر سال روان ،طبق تقسیم اوقات یک روز درس ترکیبی خواهد بود .تمام کارهای مربوط به
سمستر های دانش آموزان باید در همین تاریخ  18دسامبر سال روان تکمیل و تحویل داده شوند.
اطالعات بیشتر توسط اداره مکتب مربوطه با کارمندان به اشتراک گذاشته خواهد شد .اطالعات و جزئیات برای خانواده ها از توسط دفتر ساحوی
ارسال می گردد.

