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 پاسخ  پرسش 
یادگیری برای دانش آموزان ناتوان در  

 طول تعطیلی مدارس چگونه است؟ 
تهیه   ( LAUSD)  انجلس لس  مدارس  اتحادیهخانه با مطالب و تکالیف برای همه دانش آموزان آموزش در  های بسته

 شد. 
 

شریک شده است تا منابع آموزشی مکمل تهیه کند و از   KLCS-TVو   PBS ،SoCal ،KCETبا   LAUSDهمچنین 

و    12ه آموزشی از پیش مهدکودک تا پایه یادگیری در طول تعطیلی مدارس حمایت کند. این شراکت شامل برنام

منابع آنالین است. منابع آنالین رایگان هستند و در آدرس زیر قابل دسترس هستند:  
https://achieve.lausd.net/resources   

 

آیا برای فرزند من دستگاه و یا 
نیاز برای  تکنولوژی کمکی مورد

دسترسی به آموزش از راه دور 
 شود؟فراهم می 

 

LAUSD  های  هفتهکند که همه دانش آموزان دسترسی به منابع آنالین داشته باشند و همچنان تا تمام تالش خود را می

 هایی فراهم خواهد کرد. آینده برای دانش آموزان دستگاه 
 

در تالش    LAUSDشده،   اختصاص داده دستگاه تکنولوژی کمکی  خود   IEPبرای دانش آموزانی که از قبل برای 

های تکنولوژی کمکی برای دانش آموزان فراهم شود. آگر پرسشی درباره تکنولوژی کمکی  است که همه دستگاه
   ktapie@lausd.netبه آدرس زیر تماس بگیرید:  Kari Tapieلطفا با   دارید،

 
 گفتار، فرزند من خدمات مرتبط )مانند

، کاردرمانی، و  تربیت بدنی تطبیقی
کند. آیا این خدمات  غیره( دریافت می 

در طول تعطیلی مدارس فراهم  
 شود؟ می

کنند. به دلیل الزامات مربوط به  دانش آموزان ناتوان به طور معمول از خدمات دهندگان حمایت مستقیم دریافت می 
خدمات مرتبط ایجاد   ارائه اقدامات احتیاطی علیه بیماری کرونا، تغییراتی باید در  ناشی از گیری اجتماعی فاصله 

ها را  ای است که این حمایت مشغول تهیه برنامه  LAUSDشود تا شرایط را برای آموزش از راه دور فراهم کند. 

 برای دانش آموزان فراهم کند. 

گان فرزندم با  دبابت خدمات دهنده/دهن 
 چه کسی تماس بگیرم؟ 

های  از اولیای محترم خواهشمندیم که با معلمان و خدمات دهندگان از طریق ایمیل تماس برقرار کنند. برای پرسش 
 توانید با اداره آموزش ویژه در منطقه خودتان تماس بگیرید.ان، میبیشتر بابت خدمات دهندگ

 
  5400-252 (818) منطقه شمال شرق:  3100-224 (323) منطقه شرق:   3600-654 (818) :منطقه شمال غرب 

   3400-354 (310) منطقه جنوب:     0126-241 (213)منطقه مرکز:      2100-914 (310) منطقه غرب: 
 

آموز من برنامه درسی  دانش 
های  جایگزین دارد. چه نوع حمایت 

 شود؟ آموزشی برای او فراهم می 

اند تا از دانش آموزان با برنامه درسی جایگزین حمایت کنند. منابع آنالین معلمان مطالب و منابعی فراهم کرده
به آدرس   LAUSDآموزشی برنامه درسی جایگزین برای دانش آموزان و اولیای آنها در وبسایت 

https://achieve.lausd.net/resources   و سیستم یادگیری بی( همتاULS .قابل دسترس است ) 

آیا مراکز آموزشی ویژه هنوز باز  
 هستند؟

 مدارس منطقه باید تعطیل باشند. هستند و طبق دستور همه  LAUSDمدارس  ، جزوی ازخیر. مراکز آموزشی ویژه

(  ESY)  افزودهبرنامه سال تحصیلی 
 چه خواهد بود؟  2020

اجرا   2020جوالی   24ژوئن تا   29ز  Hادامه خواهد داد، که بطور آزمایشی  ESYریزی برای این منطقه به برنامه 

 در آن زمان تغییر کند. دانیم که برنامه متغیر است و ممکن است بنا بر وضعیت ما خواهد شد. البته ما می 
 

در تاریخی   IEPیک جلسه  قرار بود 
.  داشته باشمدر طول تعطیلی مدارس 

 شود؟ آیا برگزار می 

را از دور برگزار کند )مانند کنفرانس تلفنی، کنفرانس    IEPای است که جلسات تیمی این منطقه مشغول تهیه برنامه 

به دلیل تعطیالت مربوط به بیماری کرونا برگزار نشود، آن جلسه   IEPتیمی  تصویری، و غیره(. اگر هر جلسه 

 شود. طبق این برنامه در تاریخ دیگری برگزار می 
 

  ارزیابیفرزند من در مدت تعطیالت 
برگزار   ارزیابیدارد. آیا این 

 شود؟ می
 

به دلیل   یک ارزیابیاگر در طول تعطیالت برگزار کند. را  هاارزیابیای است که این منطقه مشغول تهیه برنامه 
 شود. طبق این برنامه در تاریخ دیگری برگزار می  ارزیابیتعطیالت مربوط به بیماری کرونا برگزار نشود، آن 

ن جبرانی برای  فرزند من زماآیا 
خدمات انجام نشده در طول تعطیالت  

 کند؟دریافت می 

جلساتی خواهند داشت و به صورت انفرادی تصمیم   IEPهای به محض اینکه مدارس از نو شروع به کار کنند، تیم

 گیرند آیا آموزش یا خدمات جبرانی نیاز خواهد بود یا خیر. می
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