
  

     
         

   
      

            

    
 

     
         

   
 

  
       

        
      

  
  

           
  

    
      

 
        

     
    

  
           

   
          

     
  

       
   

  
  

   

 

  

FARSI 

 ،FCPS یامرگھمعاج

 رد نانچمھ و یمدرک عورش معلم یبرھر ھب نیالنآ شزومآ ھمانرب زیاجم شزومآ ایرب ار دوخ شالت نیمود ام
Blackboard Learn  یمناد یم ام ت.سا لوبق لباق ریغ و هدننک دیماان ام ھمھ ایرب نیا یم.تسھ وربور تالکشم اب 24/7

 زا یمراد یممصت ام ، نیاربانب د.نراد زاین دامتعا لباق تمسیس کی ھب زیاجم شزومآ ایرب ام ناملعم و نازومآ شناد ھک
Blackboard مستسی Learn  نازومآ شناد و نیملعم یم.ریگب ھلصاف ور رد ور شزومآ ایرب ریازبا ناونع ھب 24/7
Blackboardاز یشوزمآ ایھیناشتیبپوعبامن ھبیسرستدیاربنانچمھ Learn  د.رک دنھاوخ هدافتسا 24/7

 189000 ایرب رود هار شزومآ ھمانرب دوبھب ایرب ار یرگید تامادقا نم ، سرادم هریدم تئیھ ییامنھار و تیامح اب
 رم.اد تسد رد زومآ شناد

 Hunton اننچمھ ام تم.سھ رود هار شزومآ دروم رد تمسیس زا جراخ و عماج یسررب کی عورش لاح رد نم ، ادتبا
Andrews Kurth LLP ، اریتخا در را تسا یربیاس تینما و تاعالطا ریوانف رد صصخت اب یقوقح تکرش کی ھک

تیادھ و ییامنھار رود هار شزومآ ھمانرب ھمادا رد ار ام ات یمتسھ هدنیآ یاھ ھتفھ یط رد اھنآ شرازگ رظتنم ام .میارد
 د.نکن

 ھس زا ھک تمسھ شرورپ و شزومآ سیئر )رتفد( ھب طوبرم ریوانف یتروشم ایروش کی لیکشت لاح رد نم ، ھکنیا ومد
Bobbieیاقآ ت:سا هدش لیکشت )یتروشم ایروش یاسُور ( کرتشم یسرک Kilberg وسرئی CEO ریوانف ایروش 
Andrew یاقآ ؛یلامش یاینیجریو Ko یردم Global Education تامدخ رد Amazon Web نماخ و ؛ Amy 

Gilliland یروافن شخب سرئیGeneral Dynamics IT .

 ومادت و رود هار شزومآ یلعف شلاچ ھنوگرھ لح ھب کمک ایرب ار ییاھ ییامنھار ،راک عورش رد ادتبا اروش نیا
ھب اروش نیا د.ھد یم ھئارا K-12 حوطس ایرب یشزومآ طیحم کی رد رود هار شزومآ ھمانرب تیوقت ایرب ینابیتشپ

یاھارزفا منر یسبرر ، اھتخاسیرز و یورانف حطر رد اھشور نیرتھب درومرد ات داد دھاوخ لیکشت ھسلج بتمر ورط
 نازومآ شناد و ناملعم ایرب یشزومآ ریوانف نیرترب هرواشم و ، دشخب یم اقترا ار نیالنآ شزومآ تاناکما ھک روھظون

، دوش لامِعا K-12 طیحم رد دناوت یم ھک ار یصوصخ شخب زیمآ قفوم تایبرجت نینچمھ اروش نیا .دنک تورمش
 طیحم کی داجیا ایرب ار فدھ نیا FCPS اریز شماب یم اھنآ تیادھ و ییامنھار لادنب ھب نم د.رک دھاوخ یسررب
ایروش یاسُور د.نک یم ھمارف نانکراک و نازومآ شناد زا تیامح فادھا ھب لصتم و نمیا ، دمآراک ، رادیاپ یشزومآ
 د.ننکیمکردعیرسیشورابار وعضومنای ھبیگدسیرتیورفامیتورشم

 رگید عونتم لیاسو قیرط زا نانچمھ ینابیتشپ نالوئسم ریاس و ھسردم رد رقتسم ریوآ نف ناصصختم ، ام بخو نالممع
Google دنانم Classroom ، عابمن ریاس و یکینورتکلا یاھباتک ، یشزومآ یاھ ھتسب ، هدش طبض شیپ زا یاھ لمیف 
 ھمانرب قیرط زا نازومآ شناد سیردت نینچمھ و دنھد یم ھئارا نازومآ شناد ھب ار یشزومآ تاناکما ،هدش دییات یلاتیجید
 ادص طبض اب ای ،یلومعم تسپ قیرط زا ھمان لاسرا اب ھچ ت.شاد دھاوخ ھمادا 99 و 25 ، 21 یاھلاناک رد یشزومآ یاھ
 تیمھا نداد ناشن ایرب ام نیملعم ،نازومآ شناد لزنم ھب ینفلت سامت ای ،دنناوخ یم دنلب ایدص اب ار بلاطم ھکیلاح رد
.تشدا دھواخ ھمدااتاطابترانیاو دناھتفر رتارف نزاومآشندا زا تبقرام

Blackboard 7/ تمسیس زا لاقتنا سرادم ھک روطنامھ ام Learn  ایرب ار "ور رد ور" شزومآ ،دنک یم زاغآ ار24
 Blackboard نما کنیل قیرط زا زیاجم شزومآ ھئارا و ھیھت ایرب سرادم د.رک یمھاوخ ھمارف دوخ نزاومآشندا

Collaborate Ultra تاناکما دروم رد هدنیآ زور دنچ یط ناملعم د.نوش یم هدامآ نیزگیاج یاھھار ریاس قیرط زا ای 
 ت.فرگ دنھاوخ سامت امش اب ،دننک هدافتسا دنناوت یم نازومآ شناد ھک یمتسیس و زیاجم شزومآ

 شزومآ ام ناملعم ، دننکن غالبا لمعم ریبھر ھب نیالنآ شزومآ ایرب ار دوخ ھمانرب سرادم ھک ینامز ات و ،زورما ایرب
 فلتخم یاھوکس و اھ تمسیس قیرط زا یشزومآ تاناکما ریاس ھئارا ھب ناملعم ،وضع رد د.نھد یمن ھئارا ور رد ور یاھ
 .ددادنھواخھمداا

LS-DCCO-April 21 Dr-Brabrand Message-Farsi 



         
    

     

 

      

   

 

 

 یاھ شالت ایرب ینابیتشپ نالوئسم و ناملعم زا نم اما ، تسا ھتفرن شیپ ھمانرب قباطمورد هار شوزمآعوشر ھچگرا
 رم.ازگساپس رایسب ، دنا هداد رارق ام نازومآ شناد رایتخا رد نونکات ھک یشزومآ و سیردت و ینالوط تاعاس ، ناش تخس

 .رماذگساپس راوشد طیارش نیا رد امش ییاکیبش و ینابشتیپ زا

،دمندتارا

Scott Brabrand ،شورپر وشوزمآسیئر

یتناک سکرفیف تیلود سرادم


