
               
 
 

      
   

             
                     

   
 

              
       

                 
        

 
     

       
           

       

                  
              

              
  

 

                      
    

      
 

           
 
 

     
 

                 
   

 

                    
                 

          
 

                    
                

    
          

 

 

 

 

FARSI 

 ]  [:Subject رود هار زا شزومآ ھمانرب با ھطبار رد شرورپ و شزومآ سیئر مایپ

 ، FCPS مرتحم یاھ هداونخا

 با FCPS ،داننمبیقابھستبایجینروی سرداممامتیصیلحتلاسناایپاتتساهددا روستدردانامرفھکنوکنا
 شدان ابلریآو 14 زور زا ار رود هار زا یریگدای و شزومآ ھک دراد رظن رد سرادم هریدم تئیھ تیماح
 .دنک زاغآ انزومآ

 لممع 16000 ھبکدیزنھکزومآشدان ،000189 ھبیابستیدیرابرودهارزایشزومآھمارنبکییزداناهرا
 لوقعم روط ھب دناوت یمن رود هار زا شزومآ ھک مینک یم دییأت ام ت.سا هدیچیپ شلاچ کی ،دریگ یم ربرد ار

 ار سرادم هرمزور ھمانرب میرادن یعس ما و ددرگ یروضح تروص ھب هرمزور یشزومآ یاھ ھمنارب نیزگیجا
 .میروآ رد ارجا ھب یدعا ھمنارب قبط

 ھعسوت ھب ، دوخ یتسردنت و یتمالس ھب ھجوت نمض نازومآ شناد ات دوش یم ببس رود هار زا شزومآ ھمانرب
 / سرد ، ویدیو شخپ ، یشزومآ یاھ ھتسب لماش حرط نیا د.نھد ھمادا بسانم یاھ هار زا یریگدای و شزومآ
 یاھکشب یاھتچوکرشتمایھانگادجتروصھبو Blackboard رد هدش لاسرا یشزومآ بالطم و فالیکت
 .تسا هدش یزیر ھمنارب تنرتنیا یور رب

 و ھا لمعلاروتسد یریگرس زا و نانکرکا یزومآرکا حرط اب ھطراب رد ام یشزومآ تامدخ متی ھشتذگ ھفتھ
 یاربناملعم.درکرزاگربیایمھنارویدایبتاسرادمنرایدمابترنتاین یوررب را یفختلمتاسجل ،سیردت
 زاب دوخ راک لحم ھب یلمع روط ھب سرام 30 ھبنشود زور زا ، رود هار زا شزومآ ھمنارب یزومآرکا لیمکت
 .دندرگ یم

 ما یاھهداونخا ونناكراكزایخربھكتساهدشدجایاکردنیاسسااربحرط یناھكدینكلصحا نانیمطاًفاطل
 نازومآ شناد عفن ھب دیاب ام ھمھ و دنوش وربور تالكشم اب رود هار زا شزومآ ھمانرب رد تکرش اب تسا نكمم
 .مینك یراھمك ھم با دوخ

 :تسا شده دهاد حرش رود هار زا شزومآ ھمانرب درکلمع هوحن جانیا رد

 ناتسیربد عطقم دور هار شوزمآ ھمانبر

 لقستمروطبو،معلمیوسزاهدشیانشتیبوپ هدشتدایھیاھشزومآرداھسالکمامتردنزاومآشدان •
 .درک دناھخو تکرش

و ، درک دنھاوخ رارقرب سمات انزومآ شناد با ددجم طابترا یارب نمالعم ، سرما 30 ھتفھ طول رد • 
 رورم دنا هدش سیردت سرادم یلیطعت زا لبق ھک یتوعاضوم و بلطام کرد یارب ار یسرد داوم

 .دننک یم زاغآ لیروآ 14 زا ار اھ السک و درک دناھخو

شناد ، رضحا لاح رد .درک دھاوخ راک ھب وعرش سرما زور زا FCPS 30 یننالآ یاھسکال • 
 یھاسالک رد ناستابت ھسجل ای یانستابت ھسجل ود رھ یراب سرام 19 2020 1 2 خریات زا ھک یزانومآ

 هرود دنناوت یم نینچمھ ، دنا هدرک مان تبث یصخش یلام روما و داصتقا ل)قتسم شزومآ( یروحم دوخ
 .دنکن زاغآ یزاجم انیجیروی ستم سی قیرط زا نیالنآ تروص ھب ار
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 یاربمسی یبیاھنوانکای Mifi یاھهاگستدیدودحمدداعتواھپاتپلعزیوتیرابیایھھمارنب •
ًامقیستمسرادم.تساهدشهددا بتیرت،درندانھانخردترنتاین ھبیسرستدھکیداننمزانی نزاومآشدان
 شاند.دھندبرتیتاھھاگستدلویحتیرابیاھمارنبیقبل تقوابدنوانتباتدان ھفترگسامتاھهدواانخاب
 .تفرگ دناھخو رارق تیلواو رد MiFi لویحتیرابھانخردترنتاین ھبیسرستدنودبیانتسردبی نزاومآ

 ییامنھار عطقم دور هار شوزمآ ھمانبر

 ملعمتراظنتحتولقستمروطبو،معلمیوسزاهدشیانبشتیپوهدشتدایھسوردردنزاومآشدان •
 .درک دنھاوخ تکرش ر)ود هار زا(

 لاسرا یلومعم تسپ قیرط زا نازومآ شناد ھمھ یارب یلصا وعضوم راھچ رد یشزومآ یاھ ھتسب •
 دھاوخزغاآسرما 30 ھفتھزاعزیوت.یعامجتاتامعلیت،موعل ،تاضیایر،نابزیاھرھن .دشدھواخ

 .شد

 ایندیاھ انزب هرامھھبیصلاسالکراھچردلریوآ 14 ھتفھیادتاب زایایمنھرا هرودنزاومآشدان •
 دنھاوخ )رود هار زا( لممع سیردت و یزاجم یریدگای لوشغم )HS ناتسریبد یارب تیدرک(
 .درک دناھخو تسپ Blackboard یور رب را یشزومآ یاھیتالعف و فالیکت ھطوبرم نمالعم د.وب

 اهگتسدھبزاینھکیزانومآشدان یرابهدینآھفتھوھفتھنای ردپاتپلعزیوتیرابیایھھمارنب •
دھنواخسامتاھهداوانخابًامقیتسمسرادم.تساھیھتتسدرددرنادھناخردترنینتاھبیسرستد
 .دھند برتیت اھھاگستد لیوحت یارب یا ھمانرب دواننتب ات تفرگ

 ییادتبا عطقم دور هار شوزمآ ھمانبر

 ر)ود هار زا م (لعم تراظن تحت و لقتسم روطب و ،ملعم یوس زا هدش تیادھ سورد رد نازومآ شناد •
 .درک دناھخو تکرش

 نزاومآشندا ابلمیای ویفنتل سامت،یزاجمتچ،ناملعممستسی ھبدورویاربمزالنامزنچنیمھ •
 .تسا شده ادهد صاصتخا

 تسپ قیرط زا سرما 30 ھفتھ زا )6 اتیانستدب شپی(نزاومآشندا ھمھیاربیشزومآیاھھستب •
 .دش داھخو السرا یلومعم

 .درک دنھاوخ لاسرا هدش پاچ یسرد ھمانرب ھب طوبرم یھا ھگرب ندیلوا ھیکل یراب سردام نرادیم •

 را دوخیحلمیاھالناکتس(لی FCPSکھبش 21 لانکا یوررب یننچمھتیاضیارویسردبلطام •
 ت.سا سرتسد لباق سرام 30 ھفتھزا)دکنی هدھاشمنیالآن تروصبایودکنی کچ

 د.درگ یم قیوشت زومآ شناد-ملعمیزجامطباترا •

 .درک دناھخو تسپ Blackboard یور رب ار یشزومآ یاھتیلعاف و فیلکات هژیو نمالعم •

https://www.fcps.edu/tv


 
     

 
       

            
       

             
             

                
  

         
   

           
    
                  

         

  
    

            
              

   
               

             
                  

        

               
              

                
       

 

 

 

 

 

 صوصخم شزوآم امھنرب یارب یتاعالطا عبانم

 نامینط،ا فالیکت و یشزموآ بلطام ھب نازومآ شناد ھمھ یسرتسد زا ات دننک یم شالت تخس FCPS نانکرکا
 دامو تا دنتسھ شالت رد نینچمھ و ،ھمنارب 504 و یدرف شزومآ یاھ ھمانرب نازومآ شناد ھلمج زا دننک لصاح
 .دکنن ھھیت را رودهرا زاشزومآیسرد

 تسانکممدراومنای.ددنرگھرائانیالآنتروصبتسانکممتولیلعمھبطوربمتامدخوترایغیتزایریاسب
 رزی ایبالطمققیدحیضوتابیایھملفی،فالیکتردرغییت،فالیکتماجاننامزتدمندرکرتیالنوطلماش
 سنارفنک قیرط زا ینامردراتفگ تمادخ زا یرایسب و یندناوخ بلطام ھب یسرتسد ، نیااونشنا نابز سیون

 لیاسو ھب طوبرم تمسق کی ،FCPS یشزومآ موادت تیاس بو رد صوصخم شزومآ رتفد .دشاب یوییدوی
 شناد یسرتسد یگنوگچ دروم رد یعبانم و اھراک هار لماش ھک تسا هدرک تسپ و یھتھ ار یفاضا یاھ مکک
 د.وش یم ھناخ رد یفاضا یاھ کمک زا هدافتسا یارب نازومآ

 لبقا ریز نکیلرد FCPS یمومع تیاس بو و Blackboardرد نینچمھ یشزومآ مودات ھب طوربم عبامن
 برهوعالupdate-academics-distance -https://www.fcps.edu/news/coronavirus:تسا سرستد
 ندوزفا رورم لحا رد ، ناملعم و نازومآ شناد ھمھ یسرتسد زا ننایمطا یارب رضحا لاح رد FCPS ، نیا

 ت.سانالیآن متسیسیورربرشتبی یاکوھس

 یسیلگنا نابز ناگدنزومآ

 رب ھک یایھ متی اب یسگلیان نازب ناگدنزومآ یارب سرتسد رد عابنم داجای یارب ESOL تامدخ رتفد
 و زشموآرد)EL(یسیلگنا بانز انگدنزومآ .دنک یم یرکامھ ،دننک یم رکا بلطام یوتحم یور
 دھنواختکرش)ELD(یسیلگنا نابز ھعسوت یاھ تیلاعف رد نینچمھ و یسالک حطس یاھ تیلاعف
 را لصیحلتاغرافکییاھیگژیووبالطمکرد،یسگلیان نازب یاھتراھمنمازمھ تا درک
 ودنکن تحبص،دسنویبن ،دواننخبیسلیگان زوررھھکتسامھمنزاومآشاندیارب.دھندھعسوت

 گوش ، نتشنو ، ندناخو یاھ تیلاعف عانوا ھک تسا ELD عبنامدجایالحا رد FCPS.دندھ گوش
 .دوشیملمشا ار دنرکتبحصو دناد

 ھسردم رد نیدلاو طباور لوئسم و ESOL ناملعم زا انشیھا هداونخا و یسیلگنا نابز نگادنزومآ
 یارب ار نیدلاو تعاالطا نفلت طوطخ FCPS ، نیا رب هوالع .درک دھناوخ تفایرد یانشتیبپ یصلا

 یوگخسپانالوسئم .دکن یممھارفدکنن یمتحبصیسگلیان زارغی یانبزھبھکیایھهدواانخ
 .دشنابیماھهدواناخھبیاتعالطاعابمن ھرائا وتالاسو

https://www.fcps.edu/news/coronavirus-update-academics-distance


       

 
 

    
             

             
                  

    
 

 
      

         
             

           
 

                
         
     
            
           

        
              

 
                 

           
 

 
           

     
          

            
  

              
  

 
     
     
   

 

 

 Farsi) :( 4954-423-571:نیدلاو تعاالطا ینفلت طوطخ

:3 رتاوک یاھ خیرات
 زا لقب دواننتب نزاومآ شدان تا میتسھ شالت لحا رد ما ت.سا هدشن رداص م)وس رتاوکم (وس ھھام ھس یھد هرمن
 لیمکت را دوخ فالیکت و فایظو مامت ، دوش رداص لاس نایاپ ترامن ھکاین زا لبق و سرادم ندش لیطعت

 یمھکدشنابنمئطماتدرکمھیواخمھرافدوخنازومآشندا یارب را تصرفویریذپفاطعان رکثادحام .دکنن
 .دننک لیکمت عقوم بھ را فلیاکت دنوانت

 رود هار زا شزومآ ینامز لودج
 وسریدتنآساسارب کھ درکرداصسرادممتسیسیاربیایھملعلراوستد)VDOE(اینیجریو رشروپ و زشموآ
 یراب یشزومآ عبامن ھصلافالب FCPS ،نآ ھجنتی رد .دوبن یمزالا ھتشذگ ھتفھ ود لوط رد دیدج بلطام شزومآ
 رد دجوو یسرد دامو و بلاطم ھب رفن رازھ ھاھد .درک مھارف نیدوال یارب یریگدای و یصیلحت مودات

Blackboard ، تیاس بو FCPS، د.ناھتاشدیرستدس امیونزییولتیاھلناکا رددوجومیھا ھمناربو 

 :زا دنرتاعب دوش ھتفرگ رظن رد و رحطم رود ار شزومآ با ھطبار رد دیبا ھک یدرامو
 نزاومآشدان ھلیکیاربسرتسدلباقیرونافویژولونکترتاخسا •
 نزاومآ شدان یارب عوتنم یشزومآ یاھزانی •
 درکلمع رد دھعت و یرادافو زا ننایمطا یارب نمالعم حیحص زشموآ •
 نمازاسیاھملعرالوتسدتیعارابیایمھنارویدایابت عطقمنازومآشندا ھبپاتپل 15000 یعزتو •

 تبنوھبنازومآشدان از یکرھت،شاھدب
آلساراویشزومآ تھسب125000 س و پاچ • یتنکا سکفریفرسارسردلزنامھبھفتھرھھانت پ

 زا ندرادیعسودنتسھ الشت وراک ولغشملزنمزاھک FCPSنناکراک یارب رود هار زشموآ ھمانرب نیا
 .تسازیگرانبشلاچزیندکنن لصاحنانمیطااھآن تمنیاویتمالسزااتدکنن تقبرامدوخنازیزع

 یدنب عمج
 یا ھفرح دارفا ما مانلعم م.یدرک یمن روصت شیپ ھتفھ دنچ ھک میتسھ وربور یا هدیچیپ و گرزب شلاچ اب ما
 نام نازومآ شناد یارب ات تسا زاین ھک ھچنآ رھ و دنتسھ طیارش نیا ھب دوخ نداد قیبطت لاح رد ھک دنتسھ
ما نمالعم و سرادم .مراذگسپاس امش ربص و تیامح زا د.نزومایب ،رددگ مھارف یوحتمرپ شزومآ کی ناوعنب
 .درک دھناوخ رراقرب طارتبا امش اب رود هرا زا شزومآ تریومأم عورش اب هدآین یاھزور رد

 .دادمھیواخھمداارگدیکیزاتایمحوقیوشتھبناچنمھ،مستیھھجوامھقابسیبشلاچنایابھکروطنامھ

 ،ندمتادرا
Scott Brabrand،شرورپ و زشموآ یسئر 

 یانتکسکفرفی یولتدسردام


