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مجازی و اسناد  تعلیماتپالن 

های رهنمودی برای متعلمین و 

 فامیل ها

 انجمن عامه، و  ( اس ال پی اسمکاتب عامه سینت لویس )فامیل های 

( اس 19-باالثر سعی و تالش ما برای حمایت الزم از رهنمودات مرکز کنترول امراض جهت بطی ساختن شیوع بیماری کرونا ویروس )کووید

به مسلکی را اعالم میدارد. هدف از این پالن تعویض تدریس مستقیم همه روزه که توسط استادان  12ال پی اس پالن تعلیمات مجازی پری کی 

د نبوده، بلکه ما را قادر خواهد ساخت تا روابط میان متعلمین و استادان و تدریس در صنف درسی را ادامه دهیم. امیدواریم با پیش برده میشو

ادامه یابد. تا با هم در ارتباط بوده و تدریس و آموزش حین بسته بودن مکاتب  قادر باشندسعی و تالش همه جانبه متعلمین، فامیل ها، و استادان 

 را بازدید نموده و معلومات تازه را بدست آورید.    www.slps.org/keeponlearning، لطف نموده صفحه انترنتی  مناسب در فرصت

مشکالتی مسرت داریم تا تعلیمات مجازی خویش را به روز دوشنبه ششم اپریل آغاز نمائیم. این شیوه ابتکار جدید برای همه ما بوده، و میدانیم که 

تعلیمات مجازی اندکی را نیز در قبال خواهد داشت. ما بدین باور هستیم تا با عالقمندی کامل این شیوه را آغاز نموده، و همه با هم حین استفاده از 

تعلیمات حمایت الزم را برای استادان و فامیل های محترم فراهم سازیم. ما به سواالت و نظریات شما به دیده قدر نگریسته و به پیشبرد درست این 

“s ’Let و بعداً کلیک باالی دکمه   www.slps.orgمتعهد هستیم. لطفاً سواالت و نظریات خویش را از طریق مراجعه به آدرس وب سایت ما 

Talk.”  .یا " بیایید حرف بزنیم" با ما در میان بگذارید 

 تعلیمات مجازی: توقع ما از شما چیست؟ 

 اپریل 3مارچ الی  23
 www.slps.org/keeponlearning  همه متعلمین درین آدرستعلیمی ضروری و منابع دیجیتلی آنالین برای بسته های 

 قابل دسترس میباشد. 

 اپریل 23اپریل الی  6
اپریل آغاز میشود. انجمن مکاتب سینت لویس توانسته اند تجارب  6تعلیمات مجازی بطور رسمی به روز دوشنبه تاریخ 

تعلیمات مجازی اختصاصی را ایجاد نمایند تا پاسخگوی نیاز های همه متعلمین باشد. استادان دروس را به شکل آنالین 

طریق تعلیمات مجازی فرا گرفته و به مواد تعلیمی مفید وابسته به تدریس خواهند کرد. متعلمین میتوانند دروس را از 

محتویات مربوطه دسترسی دوامدار داشته باشند. چنانچه شما در جریان هستید، تعدادی از متعلمین دسترسی به آیپد، یا 

نرا به احتیاط مصرف آکمپیوتر لپ تاپ و انترنت ندارند، و حتی اگر تلیفونی داشته باشند کوشش می نمایند تا انترنت 

 نمایند. ولسوالی یا بخش مربوطه به شدت کار می نمایند تا آالت متذکره را نیز فراهم سازند. 

 

هشتم درجه کامیابی یا ناتکمیل را بعد از اجرای تعلیمات مجازی کسب خواهند کرد. پیشرفت  -متعلمین در سطح پی کی توقعات درجه بندی 

متعلمین لیسه بشکل هفته وار درج اسناد گردیده و از پیشرفت آن نظارت به عمل می آید. آن عده متعلمین که فراگیری 
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 و مشاورین معرفی میگردند. اندک داشته باشند بصورت هفته وار به رهبری مکتب 

به حالت "بدون زیان" نگهمیداریم. بدین درجه بندی  از لحاظدر مطابقت با ولسوالی های همجوار، ما همه متعلمین را 

معنی که نتایج ربع سوم همه متعلمین را حفظ نموده و به نتایج ربع چارم انتقال می یابد. بطور خالصه، کار خانگی تنها 

 باعث کمک به متعلمین گردیده و برای آنان زیان نمی رساند. 

 

 تعهد ما برای حمایت از تجربه آموزش تعلیمات مجازی

 )کاهش بخشیدن به تفاوت دیجیتلی(

 یوژتکنال
مکاتب عامه سینت لویس )اس ال پی اس( تفاوت دیجیتلی موجود در اجتماع و کشور ما را بخوبی درک مینماید. بخاطر از میان 

برداشتن این تفاوت میان آن عده از متعلمین که دسترسی به تکنالوژی دارند، بخش مربوطه یا ولسوالی آالت مورد نیاز را بشکل 

ساخت تا فرصت دست یافتن به تعلیمات مجازی برای متعلمین فراهم گردد. فامیل های که دسترسی مؤقتی برای متعلمین فراهم خوهد 

 تکمیل نمایند.   http://www.slps.org/techبه تکنالوژی ندارند میتوانند سروی را از طریق آدرس: 

 منابع
دیجیتلی و غیر دیجیتلی در مطابقت با معیار های تعلیمی میزوری پیشکش خواهد شد. منابع برای متعلمین گزینه های آموزش 

 تعلیمی غیر دیجیتلی )بسته های مفید تعلیمی( را میتوان از محالت توزیع غذا به دست آورد.

ه جهانی بوده و مشخص برای معلم یا مکتب نمیباشد. اما در مطابقت با معیار های این کار به شیو . به محالت توزیع غذا لینک

تعلیمی میزوری میباشد. استادان برای اطفال شما تفصیالت الزم در مورد نحوه تسلیم دهی کارخانگی های دیجیتل و غیر دیجیتلی 

 را ارائه خواهند کرد. 

بخش خدمات تکنالوژی ما برای ارائه حمایه تخنیکی قابل دسترس بوده، همچنان حمایت الزم را میتوان از طریق تماس با شماره  دسترسی

 مطالبه نمود.     TechSupport@slps.orgو یا ایمیل آدرس   )314(345-5757تلیفون 

معلومات * تعهد ما برای تمامی متعلمین که از طریق تعلیمات مجازی و غیر مجازی دروس شان را فرا میگیرند یکسان میباشد. در صورت به میان آمدن 

دسترسی  جدید، فامیل های متعلمین از طریق تماس های روباتیک و همچنان سیستم های مجازی در جریان قرارداده خواهند شد. در صورتیکه اطفال شما

در تماس میباشیم. در به تکنالوژی ندارند، نگران نباشید، ما از طریق تلیفون و سیستم های ارتباطی در مورد دریافت و انتقال کارخانگی توسط معلمین 

 بخوبی تنظیم شود. ل شما صورتیکه سوالی دارید لطفاً ما را در جریان بگذارید. ما با تمام توان خویش کار میکنیم تا تجربه آموزشی و تعلیمی اطفا
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  اپریل( 6 از شروع)چی را میتوانیم از استادان اطفال خویش توقع داشته باشیم؟ 

درین  هر استاد مکاتب عامه سینت لویس صفحات انترنتی شان را اپدیت نموده، که آنرا میتوان از طریق صفحه کارمندان در وب سایت مکتب دریابید.

 وبسایت، معلومات ذیل را خواهید دید: 

 اولی یا خوش آمد صفحه  ●

 تقویم اکادمیک ●

 کار های خانگی برای صنوف ●

 آفالین/مختلط(منابع تدریسی )آنالین،  ●

نان با شما ارتباط استادانی که از شیوه آنالین مانند تیم های مایکروسافت، صنف دوجو، و زوم استفاده می نمایند، با متعلمین در تماس بوده و فامیل های آ

 درسی دسترسی داشته باشد.  برقرار می نمایند تا اطمینان حاصل شود که همه اطفال دارای مشخصات ورودی بوده و بداند که چگونه به مواد

وعده مالقات چک نمائید. ما از استادان "ساعات کاری" روزمره مجازی کار می نمایند. لطفاً صفحه وب استاد را بخاطر جزئیات در مورد اوقات و 

 فامیل های محترم تقاضا می نمائیم تا حین تماس گیری انفرادی با اطفال شان فامیل شان نیز حاضر باشند. 

 

 چی میتوانم انجام دهم تا از آموزش اطفال در خانه حمایت به عمل آورم؟ 

 برای مکتب و استاد طفل تان معلومات جدید نمبر تماس و غیره تان را فراهم نمائید. 

 صفحات وب، ولسوالی، مکتب و استادان را روزمره چک نمائید. 

ی میان استاد و با استادان در جریان ساعات کاری شان بخاطر حمایت بیشتر در تماس باشید. )لطفاً بیاد داشته باشید که ما در جریان هرگونه تماس انفراد

 متعلم، به والدین شان نیازمندیم(. 

ا پالن نمائید تا بتوانند از تایم دست داشته خویش به وجه بهتر با طفل تان در مورد حسابدهی کارخانگی های شان کمک نموده، و تقسیم اوقات تعلیمی شان ر

 استفاده به عمل آورند. مدیریت وقت و ترتیب و تنظیم باعث بیشترین تفاوت میگردد. 
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 توقعات از درجه بندی تعلیمات آموزشی
 

 محاسبه درجه توقعات کاری/تقسیم اوقات درجه 

متعلمین باید بسته های مفید تعلیمی و یا آموزش دیجیتلی   پی کی دوم

 را در هر دو هفته تکمیل نمایند. 

 

استادان باید یک معیار را برای کامیابی و یا نا تکمیل  -کامیاب/ناتکمیل

 بودن تثبیت نموده و آنرا بطور یکسان تطبیق نماید. 

متعلمین باید بسته های مفید تعلیمی و یا آموزش  سوم الی پنجم

 دیجیتلی را در هر دو هفته تکمیل نمایند. 

استادان باید یک معیار را برای کامیابی و یا نا تکمیل  -کامیاب/ناتکمیل

 بودن تثبیت نموده و آنرا بطور یکسان تطبیق نماید. 

متعلمین باید بسته های مفید تعلیمی و یا آموزش  ششم الی هشتم

 دیجیتلی را در هر دو هفته تکمیل نمایند. 

استادان باید یک معیار را برای کامیابی و یا نا تکمیل  -کامیاب/ناتکمیل

 بودن تثبیت نموده و آنرا بطور یکسان تطبیق نماید. 

یف و دروس متعلمین مهلت هفته وار برای پیشبرد وظا نهم الی دوازدهم

 خانگی دارند. 

متعلمین درجه حروفی را دریافت خواهند کرد. پیشرفت متعلمین به ترتیب 

هفته وار تعقیب شده و از پیشرفت آن نظارت به عمل می آید. بر اساس 

حالت کارخانگی و دروس، تداخل مشخص مورد استفاده قرار میگیرد 

ید به مدیریت مکتب )قسمت پائین صفحه مشاهده شود(. متعلمین ناکام با

 معرفی گردیده و مشاورین هر جمعه باید با آنها ارتباط برقرار نمایند. 

 

 

 خالصه عدم زیان رسانیدن به درجه تحصیلی

همه متعلمین بدین معنی که نتایج ربع سوم  به حالت "بدون زیان" نگهمیداریم.در مطابقت با ولسوالی های همجوار، ما همه متعلمین را از لحاظ درجه بندی 

درجه آنها از آنچه را حفظ نموده و به نتایج ربع چارم انتقال می یابد. بدون در نظرداشت اینکه متعلمین در ربع چارم کدام درجه را میتوانند بدست آورند، 

ی ای خویش را از طریق تکمیل که در ربع سوم حاصل نموده اند کمتر نخواهد شد. اگرچه، برای تمامی متعلمین فرصت داده میشود تا درجه و جی پ

و به آنان  کارخانگی و وظایف که در ربع چارم داده میشود ارتقاع دهند. بصورت خالصه، کارخانگی یا وظایف دیگر تنها میتواند با متعلمین کمک نموده

 زیان نرساند. 
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 تداخل و حمایت 

کرد تا  تمامی متعلمین که در ربع سوم درجه ناکامی حاصل نموده اند، تماس تلیفونی را از یکی از کارمندان )مشخص شده توسط مدیر( دریافت خواهند

بلیت فامیل ها را متعلمین بدانند که چگونه میتوانند درجه کامیابی را برای سمستر حاصل نمایند. آنان همچنان ضروریات تکنالوژی را شناسائی نموده و قا

ده با برای نگهداری درست تکنالوژی داده شده توسط ولسوالی را بررسی خواهند کرد. اگر شما سواالتی داری، و یا نیاز به حمایت هستید، لطف نمو

یی کمک را داشته باشند وصل مشاورین رهنمای مکتب طفل تان به تماس شوید. اگر آنها نتوانند شما را یاری رسانند، شما را با اشخاص دیگر که توانا

 خواهند کرد. 

یشوند تمامی متعلمین که در ربع سوم درجه ناکامی را اخذ نموده اند، بصورت هفته وار توسط یکی از اعضای اداره )مشخص شده از جانب مدیر( چک م

اگر شما سواالتی داری، و یا نیاز به حمایت هستید، لطف  تا اشتراک آنان را در وظایف خانگی، تکمیل وظایف خانگی و تجدید درجه تحصیلی تائید نمایند.

ا داشته باشند نموده با مشاورین رهنمای مکتب طفل تان به تماس شوید. اگر آنها نتوانند شما را یاری رسانند، شما را با اشخاص دیگر که توانایی کمک ر

 وصل خواهند کرد.

ابتدایی و متوسطه میزوری با هم کار نموده اند تا خدمات الزم را برای تمامی متعلمین که بنابر شرایط دفتر تعلیمات خاص در همکاری با ریاست تحصیالت 

ً  ارائه جدید مؤقتی دارای ناتوانی یا معلولیت هستند فراهم سازند. در صورتیکه شما سواالتی در مورد با معلم خاص تعلیمی  خدمات برای متعلمین دارید، لطفا

رید. یکی از اهداف اساسی قانون اشخاص دارای معلولیت، کسب اطمینان از ارائه خدمات مناسب تعلیمات عامه برای متعلمین دارای اطفال تان تماس بگی

 تمام متعلمین مشمول برنامه تعلیماتی انفرادی، خدمات مخصوص را در محیط تعلیمات مجازی دریافت خواهند کرد. معلولیت میباشد. 

برای گویندگان لسان های دیگر کار نموده اند تا پروسه ارائه حمایت الزم را برای آنانیکه لسان های دیگر را تکلم می نمایند در  بخش تنظیم لسان انگلیسی

هند کرد. شرایط جدید و مؤقتی فراهم سازند. متعلمین گوینده لسان های دیگر حمایت ارتقاعی لسان را همچون قبل در محیط تعلیمات مجازی دریافت خوا

 صیالت بیشتر در مورد حمایت های که طفل شما از آن مستفید میگردد توسط معلم طفل تان برای شما ارائه میگردد. تف

 

 

 

 اً با *جزئیات در مورد امتحانات نهائی و فراغت برای متعلمین لیسه بعداً اعالن میگردد. اگر شما در مورد وضعیت فراغت خویش سوال دارید، لطف

 مشاورین مکتب از طریق ایمیل به تماس شوید. 
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 رسیدگی به درجه متعلمین

 در صورتیکه متعلم تکنالوژی مناسب را در اختیار نداشته و یا مشکالتی را در آن تجربه مینماید: 

 نهم الی دوازدهم ششم الی هشتم پی کی الی پنجم

استادیا یکی از کارمندان اداره با والدین به تماس 

شده و والدین را با معلومات توزیع تکنالوژی 

وصل می نمایند. والدین نمبر تماس بخش معلومات 

 را بدست میاورند. 

استاد یا یکی از کارمندان اداره با والدین و متعلم 

به تماس شده و والدین و متعلم را با معلومات 

ژی وصل می نمایند. والدین نمبر توزیع تکنالو

 تماس بخش معلومات را بدست میاورند. 

استاد یا یکی از کارمندان اداره با والدین یا متعلم 

به تماس شده و والدین یا متعلم را با معلومات 

توزیع تکنالوژی وصل می نمایند. والدین نمبر 

 تماس بخش معلومات را بدست میاورند. 

 در صورتیکه متعلم تکنالوژی مناسب را در اختیار داشته اما کار خود را تکمیل ننموده و یا در تیم های مایکروسافت وارد نمیشوند: 

 نهم الی دوازدهم ششم الی هشتم پی کی الی پنجم

 3استاد یا یکی از کارمندان اداره بعد از گذشت 

روز از عدم استفاده با والدین تماس برقرار 

مینمایند تا بدانند چی چیزی باعث جلوگیری تکمیل 

 کار توسط متعلم شده است. 

 3استاد یا یکی از کارمندان اداره بعد از گذشت 

روز از عدم استفاده با والدین تماس برقرار 

دانند چی چیزی باعث جلوگیری مینمایند تا ب

 تکمیل کار توسط متعلم شده است. 

 3استاد یا یکی از کارمندان اداره بعد از گذشت 

روز از عدم استفاده با والدین تماس برقرار 

مینمایند تا بدانند چی چیزی باعث جلوگیری 

 تکمیل کار توسط متعلم شده است. 

 در صورتیکه متعلم کار داده شده را مطابق معیار های درجه بندی شده تکمیل ننماید: 

 نهم الی دوازدهم ششم الی هشتم پی کی الی پنجم

متعلم یا فامیل آنها با گروپ های اختصاصی 

کوچک حمایوی از جانب کارمندان اداره مکتب 

 وصل میشوند. 

استادان ساعات کاری را با حمایت تعلیمی فراهم 

استادان یا مشاورین تعلیمی برای فامیل میسازند. 

های شان در مورد پیشرفت متعلم معلومات 

 میدهند. 

استادان ساعات کاری را با حمایت تعلیمی فراهم 

میسازند. استادان یا مشاورین تعلیمی برای فامیل 

علومات های شان در مورد پیشرفت متعلم م

 میدهند.
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  استفاده از تیم های مایکروسافت در بروسر یا مرورگر انترنت؟
 

 بخاطر بلند کردن صدای کمپیوتر خویش: 

 به قسمت پائینی طرف راست صفحه نمایش ببینید. 

 در نزدیک وقت و تاریخ شما یک عالمت بلندگو را خواهید دید. 

باشد، صدای کمپیوتر شما در حالت " xاگر عالمت متذکره دارای عالمه "

 " کلیک نمائید تا صدا فعال شود. xسکوت است. باالی عالمه "

 

  
 درجه صدا را تغییر دهید تا صدای کمپیوتر خویش را کم یا زیاد سازید. 

 

 

 

صل اگر شما به عوض استفاده از برنامه تیم های مایکروسافت در ویندوز از بروسر یا مرورگر انترنت استفاده می نماید، شما باید اطمینان حا

 نمائید تا به سایت متذکره اجازه استفاده از کمره شما داده شده باشد. 

 

  بدینگونه باید دسترسی به کمره را اجازه دهید: 

 . با استفاده از مرورگر انترنت )گوگل کروم یا موزیال فایرفاکس( به آدرس تیم های مایکروسافت بروید. 1

 . با در نظرداشت جستجو در مرورگر مشخص، به هدایات الزم به پیش بروید: 2

  

 اگر شما از گوگل کروم استفاده میکنید: 

 میکه در پائین نمایش داده شده است کلیک نمائید. شما باید باالی عالمت قفل در قسمت )باالیی(  آدرس قس .1
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 کلیک نمائید.   تنظیمات سایتبعداً باالی  .2

 

 
 

به کمره را از حالت بالک یا سوال  شما باید  یا مجوز Permission، که باید در گزینه بعد از آن شما به تنظیمات گوگل کروم وارد میشوید .3

  تغییر دهید. Allowاجازه یا  سیستم

 
 

یک گزینه امن است. اما سوال اگر شما میخواهید کمره تان بدون پرسش هر مرتبه که به تیم های مایکروسافت میروید باز نشود، 

 از دسترسی یا حتی تثبیت کمره شما جلوگیری به عمل خواهد آورد. یا مسدود  Blockگزینه 
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 اگر شما از مرورگر یا بروسر موزیال فایرفاکس استفاده می نمائید: 

 را انتخاب نمائید.  Optionsشما باید باالی دکمه مینو در فایرفاکس کلیک نموده و گزینه 

 در طرف چپ مینو کلیک نمائید.    یا حریم خصوصی و امنیت Privacy & Security. بعد از آن باالی گزینه 1

 کلیک نمائید. کمره   رفته و باالی تنظیمات  Permissionsمجوز یا . بعداً به سمت پائین تا پیدا کردن گزینه 2

 .portal.office.comwww. حال آدرس وب سایت را که میخواهید به کمره شما دسترسی داشته باشد در قسمت جستجوگر وارد نمائید. یعنی آدرس 3

 را وارد نمائید. انتر  Enterبه کمره شما دسترسی حاصل نماید. بعد از آن دکمه    تیم های مایکروسافترا وارد نموده تا 

به وب سایت های فایرفاکس برایتان تنظیمات درخواستی را به شکل امن فراهم میسازد تا برای وب سایت های که میخواهید اجازه استفاده از کمره را داده و 

دور نمودن وب نمودن باالی که نمیخواهید آنرا اجازه ندهد. شما میتوانید هر زمان اجازه استفاده از کمره را توسط انتخاب نمودن وب سایت از لست و کلیک 

 را نیز کلیک نمائید.   ذخیره نموده تغییراتدوباره محدود سازید. و در اخیر فراموش نکنید که دکمه  سایت

  

  

 

http://www.portal.office.com/

