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ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺣﺗرم ، FCPS
در طول ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺑﺎ ﻣﻌﻠم داﻧش آﻣوز ﺧود در ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی آﻣوزﺷﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺗﻌطﯾﻠﯽ
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣدارس  ،ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﺷﺎرک ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻓراھم ﮐردن زﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای
ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ﺑرای اداﻣﮫ ﯾﺎدﮔﯾری در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﺑﺗدا ،ﻟطﻔﺎ ً اﯾن ﻧﮑﺎت ﻣﻔﯾد را ﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از اداﻣﮫ آﻣوزش و ﺗﺣﺻﯾل ﻓرزﻧد ﺧود در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
• ﻋﺎدات و اﻧﺗظﺎرات روزﻣره ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾم.
• ﺑﯾن زﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﺻﻔﺣﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ،ﻣﺑﺎﯾل ،ﺗﻠوﯾزﯾون و ﻏﯾره( و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺻﻔﺣﮫ
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﺷود ﺗﻌﺎدل ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد.
• داﻧش آﻣوزان ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﻣطﺎﻟﻌﮫ و درس ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻐز ﺧود اﺳﺗراﺣت دھﻧد و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺟﺳﻣﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
• درﺑﺎره آﻧﭼﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد و ﺳوال ﺑﭘرﺳﯾد.
• زﻣﺎﻧﯽ را ﺑرای ﺳﮑوت و آراﻣش و ﺗﺎﻣل اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد.
• از اﺳﺗرس ﻓرزﻧد ﺧود آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد.
• ﺑطور ﻣرﺗب ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ آﻣوزﺷﯽ اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط  FCPSﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
 FCPSﻣﻧﺎﺑﻌﯽ را ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از اﺳﺗﻣرار آﻣوزﺷﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻣﺎژول آﻣوزﺷﯽ ﻣﺳﺗﻣر در  FCPS 24-7ﻗﺎﺑل
دﺳﺗرﺳﯽ اﺳت  ،اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت ) .(http://fcps.blackboard.comاﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘطﻊ ﮐﻼﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده
اﻧد و ﺑرای ﻋﻣﻠﮑرد و ﺗﮭﯾﮫ وﺳﺎﯾل ،ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﯾﺎز دارﻧد .ھر ﯾﮏ از ﺳﺎﯾت ھﺎ دارای ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺎوی
آﻣوزش ﺧود ﻣﺣوری و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات آﻣوزﺷﯽ ﺑدون ﻧﻣره در زﻣﯾﻧﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠف درﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﭼﻧدﯾن ﻟﯾﻧﮏ
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ در ﻗﺳﻣت ﻣﻧوی ﭘﺎﯾﯾن ﺻﻔﺣﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑر روی ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ داﻧش آﻣوز ﻣﺎﻧﻧد ﺷﮭروﻧد دﯾﺟﯾﺗﺎل،
 ،Get2Greenو آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﮐﺎﻟﺞ و ﺷﻐل آﯾﻧده ﺗﻣرﮐز دارد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻧطﻘﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد داﻧش
آﻣوزان روزاﻧﮫ  2.5ﺗﺎ  3ﺳﺎﻋت را ﺻرف ﯾﺎدﮔﯾری ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠف از ﺟﻣﻠﮫ ﺧواﻧدن  ،ﻧوﺷﺗن  ،رﯾﺎﺿﯾﺎت ،
ﻋﻠوم  ،ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،ورزش و ھﻧرھﺎی زﯾﺑﺎ ﮐﻧﻧد .ﺑرای آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ آﻣوزش  FCPS 24-7ﻟطﻔﺎ ً وﯾدﯾو ﻓوق را
ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧﯾدhttps://youtu.be/Pzly26oPcUM.
FCPSھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ را از طرﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ و ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن در  www.fcps.edu/tvﭘﺧش
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻓﯾﻠم ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺟدﯾد طﯽ  2ھﻔﺗﮫ آﯾﻧده اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮐﺎﻧﺎل  21ﺷﺎﻣل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﻘطﻊ اﺑﺗداﯾﯽ،
ﮐﺎﻧﺎل  25ﺷﺎﻣل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﻘطﻊ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ،و ﮐﺎﻧﺎل  99ﺷﺎﻣل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ دوره دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم  FCPS 24-7دﺳﺗرﺳﯽ ﻧدارﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ ﺳﯾﺳﺗم اطﻼﻋﺎﺗﯽ داﻧش آﻣوز ) (SISﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐد
ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘﺳت ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷد ﯾﮏ ﺣﺳﺎب واﻟدﯾن اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد و ﺛﺑت ﻧﺎم را در اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮑﻣﯾل
ﮐﻧﯾد  .SIS webpageاﮔر ﮐد ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی را درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﯾد ﻟطﻔﺎ ً اﯾن ﻓرم را ﺟﮭت درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ از طرف ﻣدرﺳﮫ
ﻓرزﻧﺗﺎن ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد .ﻧﺎم ﮐﺎرﺑر و رﻣز ﻋﺑور ﺑرای ﺳﯾﺳﺗم اطﻼﻋﺎﺗﯽ داﻧش آﻣوز ) (SISو آﻣوزش
 Parent View : FCPS 247ﻧﯾز ھﻣﯾن اطﻼﻋﺎت ﺧواھد ﺑود.
از ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﺗﺎن از ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ در ﻣﻧزل در اﯾن ﺷراﯾط و ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣدارس ﺳﭘﺎﺳﮕزارﯾم.
ﺧﺎﻧم  Maryاز ﺷﻣﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺗﺎن در اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﺳﭘﺎﺳﮕزارم.
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