
 دوم هگزینه های نه هفت

 خالصه

 

 ابتدای  دوره 

 

روز در هفته یا  (۴)چهار  فزییکوالدین این امکان را دارند که فرزندان خود را برای حضور  : K-۲ صنوف

کت  هفته برگردانند. چهارشنبه ها به عنوان یک روز آنالین برای همه  در ( روز ۵پنج ) آنالینبصورت شر

 خواهند ماند. اگر  شاگردان
ی
یس نداشته باشند ، بسته های کار کاغذی در  کمپیوتر به   شاگردانباق دستی

س   . داده میشود قرار شان دستی

 

  K-۲والدین 
ً
 ۲۸چهارشنبه  شویاکتتر منتشر شد ، تکمیل کنید. این  ۲۳جمعه  روز  را که شوی، لطفا

 انجام یم شود.  ۲۰۲۰نوامتر سال  ۵بعدازظهر بسته خواهد شد. انتقال در روز پنجشنبه  ۳اکتتر ساعت 

 

 یم مانند.  T / Frیا  M / Th مختلطدر یک برنامه  شاگردان :  ۵-۳ صنوف
ی
ی حضوری باق برای یادگتر

 یم مانند. اگر  فزییک حضور  شاگردانروزهای  که 
ی
 کمپیوتر به   شاگردانندارند ، روزهای آموزیسر باق

یس نداشته باشند ، بسته های کاغذی به خانه ارسال یم شوند و انتظار یم رود که در روز  های شان دستی

اگر فرزندشان گزارش ، شود میتماس گرفته  به طور جداگانهبا والدین حضوری تکمیل و برگردانده شوند. 

فت دریافت کند  ، تا جهت متصور باشد  اصیل ییک از کورس هایدر خطر عدم موفقیت  اینکهیا  و  پیشر

ی شود روز های چهارشنبه  زمان مشخص  اصالح ناتوایی های آموزیسر  . اگر با شما تماس گرفته شد ، تعییر

 ف
ً
انگلییس به عنوان زبان دوم صنوف از شاگردان  انرم اصالح را به مدیر ساختمان برگردانید. همچنو لطفا

(ESL که ) ی دعوت خواهد شد تا روز  با مشکل دچار باشند کار کند.   ESLچهارشنبه با معلمان های نتر

 آغاز یم شود.  ۲۰۲۰اکتتر ،  ۲۸از چهارشنبه ،  صنوف اصالح ناتوایی های آموزیسر 

همچنان در اواسط هر نه هفته و پایان هر  مختلطیا آنالین به  آنالینبه  مختلطدرخواست تغیتر حالت 

ط نه هفته انجام یم شود.  ییک در  فاصلهحداقل سه فوت  اینکهبه شر ی حفظ شود ، درخواست  صنففتر

 یم شوند.  پذیرفتهها 

 

ی در   ییک حفظ خواهد شد.  ورزیسر  ونو سال کانتیر ی  ، شش فوت فاصله فتر



 

 ثانویدوره 

 

 یم مانند. چهارشنبه یک روز  T / Frیا  M / Thاز  مختلطدر یک برنامه  شاگردان : ۱۲-۶ صنوف
ی
باق

اگر فرزندشان گزارش ، شود میتماس گرفته  با والدین به طور جداگانهاست.  شاگردانآنالین برای همه 

فت دریافت کند  متصور باشد، تا جهت  اصیل ییک از کورس هایدر خطر عدم موفقیت  اینکهیا  و  پیشر

ی شود   انشاگردنوامتر ،  ۹. عالوه بر این ، از روز دوشنبه ، اصالح ناتوایی های آموزیسر زمان مشخص تعییر

 بر اساس برنامه زیر  از راه دور که مایل به استفاده از روش های شخیص درمایی و کمک هستند ، یم توانند 

 دیدار کنند:  در مکاتببعد از ظهر با معلمان  ۳:۱۵-۲:۱۵از ساعت 

های زیبا و  ساینسریاضیات ،  -( ۳:۱۵تا  ۲:۱۵) بعد از ظهر ها  دوشنبه  ESL، هتی

 ESLانگلییس ، مطالعات اجتمایع ، زبان خارجر و  - (۳:۱۵تا  ۲:۱۵)بعد از ظهر سه شنبه ها 

های عمیل ، آموزش ویژه و  -( ۳:۱۵تا  ۲:۱۵بعد از ظهر )ها پنج شنبه  ییک ، هتی ی  ESLآموزش فتر

 

همچنان در اواسط هر نه هفته و پایان هر مختلط یا آنالین به  آنالینبه  مختلطدرخواست تغیتر حالت 

ییک در  فاصلههفته انجام یم شود. اگر حداقل سه فوت نه  ی  پذیرفتهحفظ شود ، درخواستها  صنوف فتر

 یم شود. 

 

ی در هنگام غذای چاشت ادامه خواهند داد.   شاگردان به فاصله فزییک در کانتیر

 

 

 


