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 انتخاب آموزشی سه ماهه چهارم
  

 

 

 

 

 

برای سه ماهه چهارم سال تحصیلی برنامه    (City School District of Albany)  مکتب شهری منطقه آلبانی

فرصتی را می دهد تا تنظیمات ترجیحی و    12- 7ریزی می کند و به والدین و سرپرستان شاگردان صنف  

 نیازهای ترانسپورت را به روز کند.

 

روند انتخاب آموزش سه ماهه چهارم منطقه فرصتی برای انتخاب یک مدل آموزشی ترکیبی )حضوری یک  

ز در هفته( یا یک مدل آموزش مجازی کامل را ارائه می دهد. این ناحیه تعداد روزهای هفته را یا چند رو

های   دستورالعمل  با  هماهنگ  سازی  و ظرفیت  کارکنان  ها،  پاسخ  اساس  بر  تواند  می  که  کند  می  تعیین 

COVID-19.دستورالعمل های حضوری را ارائه دهد ، 

 

نیازهای  این روند همچنین به خانواده ها امکان   تا در صورت لزوم  را برای دوره   ترانسپورتیمی دهد 

عالمت گذاری نهایی به روز کنند. توانایی ما در پذیرش درخواست های ترانسپورت جدید نیز به هماهنگی  

 بستگی دارد. COVID-19ظرفیت سرویس با دستورالعمل های 

 

 عصر باز خواهد بود.  5مارچ ساعت    5مراحل انتخاب تا جمعه، 

 

انجام می شود. برای همه شاگردان   12-7فرآیند انتخاب فقط برای شاگردان آموزش عمومی در صنوف  

یا مجازی  ثابت خواهد ماند )آموزش حضوری  منطقه دیگر، گزینه های آموزشی برای سه ماهه چهارم 

 کامل(.

 

ا توجه به این محدودیت توجه به این نکته مهم است که به دلیل نیازهای فاصله اجتماعی، جای محدود است. ب

ها، ما تمام تالش خود را می کنیم تا درخواست های تغییر تنظیمات آموزشی یا حمل و نقل برای سه ماهه 

 اپریل آغاز می شود، پذیرفته شود. 26چهارم، که از 

 

در هفته ها یا ماه های آینده، ما برنامه ریزی خود را   COVID-19در صورت تغییر دستورالعمل های  

 متناسب تنظیم می کنیم و شما را در جریان هرگونه تغییر قرار می دهیم. 

 

 

 

 می توانید انتخاب های سه ماهه چهارم خود را در پشت این نامه کامل کنید.

 لطفا فورمه تکمیل شده خود را به مکتب فرزند خود برگردانید.
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A .معلومات در باره شاگرد 
 اگر امکان داشته باشد لطفاً پاسخ های تانرا در این بخش به زبان انگلیسی ارائه بدهید.

 . صنف 4      اسم شاگرد:   .1

 

 . مکتب5     آدرس ایمیل شاگرد  .2

 

 . شماره شناسه شاگرد:  .3

 

 

 

B جزئیات تماس . 

 اگر امکان داشته باشد لطفاً پاسخ های تانرا در این بخش به زبان انگلیسی ارائه بدهید.

 

 . آدرس ایمیل: 4      تماس اولی:   .1

 

 . آدرس 5     رابطه با شاگرد:  .2

 

 شماره تلیفون: .3

 

 

C انتخاب آموزشی . 

 اپریل آغاز می شود.  26لطفاً مدل ترجیحی خود را برای دوره چهارم عالمت گذاری کنید که از 

 حضوری )یک یا بیشتر از یک روز در هفته(  □ .1

 مجازی   □ .2

 

D .ترانسپورت 

 لطفاً نیاز های ترانسپورت تانرا مشخص کنید.

 شاگرد من واجد شرایط برای ترانسپورت است و من نیاز به آن دارم. □ .1

نخواهد داشت. من مقدمات دیگری را برای   ترانسپورتشاگرد من واجد شرایط ترانسپورت است اما نیازی به  □ . 2

 رفت و آمد کند. مکتبفراهم می کنم تا در صورت لزوم به   شاگرد خود

 شاگرد من واجد شرایط ترانسپورت نیست.   □ . 3

4. □. N/A صرف نظر از واجد شرایط بودن، فرزند من به ترانسپورت احتیاج ندارد زیرا او حداقل تا پایان دوره دوم

 ند.فبروری( در گزینه کامال مجازی ثبت نام می ک 1عالمت گذاری )

 


