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 : راهنمای والدین برای کودکان در سن مدرسه۱۹کوید 

 

 ۱۹کوید درباره  

ک المنافع و  یاز مناطق در رسارس جهان ، کشورها یار یهمزمان با بس ده ا  وعیش ا ینیرجیمشتر را که  تنفیس یمار یاز ب یگستر

ش   گر یتواند از فرد به فرد د یم روسیو  نیکند. ا  ( است تجربه یم۱۹کوید ) دیجد روسیاز کروناو  ناش   و تعداد  ، ابد یگستر

 اختصایص یها تیوب سا قیاز طر  ۱۹کوید و به روز درباره   قی. اطالعات دقتداده شده در حال رشد اس صیموارد تشخ

ل و پ س است.  (VDH) اینیرجیوزارت بهداشت و و  (CDCها ) یمار یاز ب یت  شگیمرکز کنتر  در دستر

 

 ۱۹کوید درباره  

ک المنافع و  یاز مناطق در رسارس جهان ، کشورها یار یبا بسهمزمان  ده ا  وعیش ا ینیرجیمشتر را که  تنفیس یمار یاز ب یگستر

ش   گر یتواند از فرد به فرد د یم روسیو  نی. اکند  ( است تجربه یم۱۹کوید ) دیجد روسیکروناو از  ناش   ، و تعداد  د ابیگستر

 . تداده شده در حال رشد اس صیموارد تشخ

ل و پ اختصایص یها تیوب سا قیاز طر  ۱۹کوید و به روز درباره   قیدقاطالعات  ( CDCها ) یمار یاز ب یت  شگیمرکز کنتر

س است. VDH) اینیرجیو وزارت بهداشت و   ( در دستر

 

ن در معرض    ۱۹کوید قرار گرفتر

 هیتوص VDH. دیرا دنبال کن VDH یها هی، توص د یبوده ا کیدر تماس نزد ۱۹کوید شده   د ییفرزندتان با موارد تأ ا یاگر شما 

در مورد ماندن  شتر یسؤاالت ب ی. براد یخود نظارت کن و بر سالمتر  د یکن  نهیتماس بالقوه خود قرنط خی    روز از تار  ۱۴تا  کند  یم

 ۱۹کوید . اگر مبتال به  د یت  ( تماس بگ۲۷۵-۸۷۷-۸۳۴۳) ASK-VDH3-877نظارت بر سالمت خود با شماره  ا یدر خانه 

 .دیکن  یت  جلوگ ۱۹کوید ، از ابتال به   یمار یدر صورت ابتال به ب،  د یداده شده ا صیتشخ

 

 که مقاومت کند  د یبه فرزندتان کمک کن

 انجمن میلباشند.  ۱۹کوید  یها درباره نگرای   ی  بزرگساالن به دنبال راهنما یممکن است مضطرب باشند و برا کودکان

  یرا برا ی  منابع واال (SAMHSAخدمات بهداشت روان ) تیر یو مد موادسوء مرصف و  (NASPروانشناسان مدارس )
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 ت مثب انهت  شگیکند. آموزش کودکان به اقدامات پ  یم اهمفر  ۱۹کوید درمورد گفتگو با فرزندانشان درباره   نیوالد

ل برخ   جاد یخود و ا ی، صحبت کردن با آنها در مورد ترس ها  از آنها بر خطر ابتال به عفونت یم احساس کنتر

 تواند کمک کند

 دیرا تا حد ممکن حفظ کن یروال عاد. 

 عاطف   شود که باعث بهبود سالمتر  ی  ها تیتا شامل فعال د یبا کودک خود صحبت کن د یجد یها وهیدرمورد ش 

  ا ی آموزش   ی، تماس با دوستان ، کشف فرصت ها یرو  ادهیپ لیاز قب
 

 یروژه هت  پ کی جادیا ا ی نیآنال  فرهنگ

 شود.  یم

 یها وهیو ش بهداشت عمویم  
 

 .دیکن  یو مدل ساز  نیسالم را تمر  زندگ

 دیباش قی، صادق و دق د یخاطر کودک خود شو  نانی، باعث ترس و ترس و اطم د یکه آرام باش  در حایل. 

 که ممکن است ناراحت کننده باشد.   د یرا محدود کن یقرار گرفتر  در معرض اخبار و اخبار رسانه ا 

ل و پ س و اضطراب ارائه یم تیر یمد یرا برا یگر ی( نکات دCDC) های  مار یاز ب یت  شگیمراکز کنتر  دهند.  استر

 

 فاصله اجتمایع ا ی نهیخود قرنط یبرا یز یبرنامه ر 

 ۱۹کوید  احتمایل وعیاز ش یت  جلوگ یبرا ماند و از ممانعت از انتشار عمویم به طور داوطلبانه در خانه یم نهیقرنط خود 

 د ییمورد تا کیبا  کیوجود دارد ، از جمله تماس نزد ۱۹کوید که احتمال برخورد    یکند. ممکن است در موارد  یم یت  جلوگ

ل و  هیممکن است توص نهیخود قرنط ،۳در سطح  سالمتر  طار مسافرت از کشور با اخ ا ی ۱۹کوید شده   شود. مراکز کنتر

 کنند.   یم هیتوص نهیخود قرنط یرا برا میماه تقو  ۱۴ (CDC) های  مار یاز ب یت  شگیپ

ت  محافظ گرانیکند از راه دور با اجتماع از خود و د  یم هیبه خانواده ها توص ت   همچن CDC جوامع، وعیاز ش یت  جلوگ یبرا

 مدارس یلیکند. تعط  یم یت  در صورت امکان جلوگ گرانیپا( از د ۶از فاصله )حدود  یت  بزرگ و جلوگ یکنند که از تجمع ها

در  اجتمایع یشدن مدارس به انجام مسافت ها لیدر تعط ت   ها همچن خانوادهاست. کودکان و  از مسافت اجتمایع نویع

 
 

  یبه معنا شوند. فاصله اجتمایع یم بیروزمره خود ترغ زندگ
ر
 است:  ر یماندن از موارد ز  باق

 (ومی، استاد نما ی، س د یداشته باشند )مانند مراکز خر  کیارتباط نزد گرانیکه ممکن است با د  اماکن عمویم 

 راهم کند(را ف گرانیکار کند که امکان فاصله گرفتر  از د  یادار  یفضا کیشخص در  نکهی)مگر ا یکار   یمکانها 

 کالس  ماتیتنظ ر یمدارس و سا 

 و ، تاکیس محیل حمل و نقل عمویم  (، کشتر  ما ی، اسکله ، هواپ )مانند اتوبوس ، متر
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 ( APA) کایآمر  انجمن روانشناش
ر
ه دست ب یبرا ی  و انزوا و راه ها نهیقرنط ت   ، تفاوت بدر مورد مسافت اجتمایع اطالعات

ن را به محدود کرد نی، والد مؤثر بودن مسافت اجتمایع نکهیا یدهد. برا شما ارائه یم از یموردن اجتمایع تیآوردن حما

تر  در از قرار گرف یت  جلوگ یمحافظت کرد برا گر یکدیتوان از  که از راه دور یم  یها در موارد تیو فعال یباز  یپخش ها

 شود.  یم قی، تشو  ۱۹کوید  معرض احتمایل

کار   ت   از افراد و خانواده ها ن برخ   یمهم است ، اما برا ار یبس ۱۹کوید  وعیکاهش ش  یبرا که مسافت اجتمایع  در حایل

 یدانش آموزان و خانواده ها یها هیتوص یمنجر شود. برا مایل تیتواند به عدم امن یم نیشود. ا انجام یم یمحدود

س آس شبکه میل،  ستای  ت  دب   بیاستر
ن
 .کرده است  جاد یمقابله در دوران سخت را ا یاهنماکودک ر   روات

  ی  باعث رصفه جو از راه دور اجتمایع ا ی احتمایل یها نهیقرنط یبرا یز یبرنامه ر 
 

 یم نیوالد و اضطراب در وقت ، رسخوردگ

  کند تا احساس راحتر   به کودکان کمک یم ت   شود. همچن
 

 نیند. اخود داشته باش یدر روال عاد یت  تغ یخود را برا و آمادگ

  ستیچک ل
 

( بر شما و ۱۹ کوید) دیشد د یشد ت  همه گ یمار یب کی ت  در جهت کاهش تأث تا کند   یم کمک  نیبه والد آمادگ

کمک به شما و خانواده تان در هنگام بروز هرگونه   یبرا خوی   یها هیمراحل توص نیاز ا یار یخانواده خود قدم بردارند. بس

 است.  لیس ا یفاجعه مانند زلزله 

 

 خانه ینظافت برا یها هیتوص

 ا  ت   توانند تم خانواده یم یاعضا
ً
 یها چی، سوئکار   ت   ، منجام دهند )به عنوان مثال: جداولکردن معمول سطوح مض  را مرتبا

  یکننده ها  ت   ( با تمی  ظرفشو نکی، س، توالت ، فوستست   ، مسبک، دسته
 

ثبت شده توسط   یکننده ها  و ضد عفوی   خانگ

و  منیه ااستفاد یبرا ی  رالعمل هادستو  یبرچسب. برچسب ها حاو  یها ستورالعملاز د یو ت  ، پکه مناسب سطح هستند 

 دنیانند پوشم یاز جمله موارد د یاست که هنگام استفاده از محصول با ایطیکننده ، از جمله موارد احت  ت   موثر از محصول تم

  CDC. دیدار  مطلوی   هیکه در هنگام استفاده از محصول تهو   د یحاصل کن نانیاطم دستکش و
 
 دهد را ارائه یم اضاق

ل و ضد عفوی   در مورد نظافت ت  راهنما  خانوارها.  مت  
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ور   یمراقبت از کودک برا  یکارکنان ضن

رص  هستند که هم اکنون در حال حا پرسنل اساش یمراقبت از کودکان برا یکه در حال جستجو برا  ی  و خانواده ها نیوالد

 .آگاه تیسا وب دیکن  دا یدر مورد مراقبت از کودک پ یشتر یاطالعات ب د یتوان فرماندار ، یم توجه به دستور فعیل با  هستند

 

 توانند از مدارس انتظار داشته باشند یم نیآنچه والد

ر پاسخ د یلیتحص سال کنند  لیتعط ت   مدارس را ن هیدستور داد تا بق ا ینیرجیدر و  K-12مدارس  هیرالف نورثام به کل فرماندار 

ش مداوم   ها اقتدار را  مارس ، حداقل. محیل ۲۷مارس ، تا جمعه ۱۶،  دوشنبه شوند یم کی. مدارس از نزد۱۹کوید به گستر

 انیجو دانش یت  ادگی ایاز حفظ دانش مداوم خدمات  نانیاطم یمربوط به کارمندان برا ماتیاز تصم شیب. کنند  حفظ یم

 معلمان و کارمندان.  حفظ سالمت عمویم ضمن،

 ، ادداشتها ی صادر کرده است ا ینیرجیمدرسه و  یبخش ها یرا برا ی  ها ی  راهنما ۱۹کوید  قیاز طر  بخش آموزش ويرجينيا 

و  بخش آموزش ويرجينيا  ۱۹کوید در صفحه   موجود ارتباطات هستند نیبه منابع رسپرست. ا وندها یو پ نارها ی، وب لها یمیا

 :مدرسه ماتیتقس انتظار دارد بخش آموزش ويرجينيا . اینیرجیو  مدارس عمویم

 دیبه طور مرتب با دانش آموزان ، خانواده ها ، کارمندان و مدرسه بزرگتر ارتباط برقرار کن .1

.  معمول نظافت و ضد عفوی   یروشها نیتمر  .2
ً
 سطوح لمس شده معموال

 آنها.  التر یو ا حفظ ارتباطات باز با مقامات بهداشت محیل .3

 .۱۹کوید با هدف و مداوم مبارزه با اطالعات غلط در مورد   .4

ش مدرسه یبرا احتمایل یها یز یشدن فعاالنه در برنامه ر  ت  درگ .5  بستر   امکان گستر

 مدرسه هیتغذ

 یوعده ها هیته یبرا ی  ها بخش اعطا شده است مبلغ   یو ایس دی ایاز  لیاجازه تحص د ییتأ یبرا بخش آموزش ويرجينيا 

خدمات وعده  یبراشده  د ییتأ یتهایسا د یتوان یم و خانواده ها نی. والد۱۹کوید  لیجماعت به دل ت  غ ماتیدر تنظ ی  غذا

  اتیطور مداوم به روز و جزئ به دیکن  دا ی( پدینیاطالعات را بب نی)ا ابی ابیمدرسه  تیرا در وب سا ت  غذا
 
با بخش  اضاق

در  شتر یکسب اطالعات ب  یبرا ۸۷۷-۸۷۷" به کومیدا" ای"غذا"  توانند متر  بسازند یم ت   مدرسه خود را(. خانواده ها همچن

 آنها.  گیدر نزد ی  مواد غذا یها نهیمورد گز 
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ا  یرا بر بخش ها آن ت  متفکرانه تأث بخش آموزش ويرجينيا  یت  ادگی، اعتبارات و استمرار  یلیفارغ التحص یالزم برا طیرس 

را اتخاذ خواهد   مایر یمدارس تصم محیل ماتیمدرسه رسانجام تقس یلیتعط جهینت.  و دانش آموزان در نظر گرفته است محیل

 یدق کرد
ً
  یها ی  دانش آموزان ادامه دارد. راهنما یبرا یت  ادگینحوه  قا

 
 انشد آدرس خواهد داد بخش آموزش ويرجينيا  اضاق

 تحمل فارغ یها دوره ثبت نام کردند ستانت  ، دانش آموزان با اعتبار دب ۲۰۲۰-۲۰۱۹ یلیسال تحص لیآموزان فارغ التحص

در  ی  راهنما نی. ادبستای   شیپ در انیو دانشجو K- ۸و بعد از آن ، و دانش آموزان در درجه   ۲۰۲۰-۲۰۱۹در  یلیالتحص

 از دانش آموزان به طور عادالنه نانیمورد اطم در  و تمرکز متمرکز خواهد شد یت  ادگینشان دادن  یبرا نیگز یجا یهات  مس

 .آماده شده است یبعد یدر دوره ها تیموفق یبرا

 

ن انگیم  درجه و  ت 

ه مدارس خواست یاست. از بخش ها نمرات نمره مربوط به بخش مدارس محیل ت   انگیم یت   نمرات و تع یاعطا تیصالح

متفکرانه  کرد یو مالحظات مربوط به حقوق و رو  نیآنال  یت  ادگیمربوط به آموزش از راه دور و  یها ی  شده است که راهنما

 یم صیشخت بخش آموزش ويرجينيا که   . در حایلند ت  را در نظر بگ تسلطو  ای  یدست نیگز یاقدامات جا ت  در مورد آموزش و تأث

  کند.   نیم هیکار را توص  یدرجه بند آموزش ويرجينيا بخش است ،  محیل میتصم کیدر مورد نمرات  یت  گ  میدهد که تصم

هستند.  محیل استیمسئله س کی خ  یی ایدهد که محاسبات درجه و  یم صیتشخ بخش آموزش ويرجينيا ،  نیعالوه بر ا

که   ی  محاسبه نسبتا نمرات بر اساس کارها یرا برا یمدارس متدولوژ  یکند که بخش ها  یم هیتوص بخش آموزش ويرجينيا 

 انجام داده اند و متدولوژ 
ً
، د کنن  جاد یا آموزانو رونوشت دانش  خ  یی ایدرج نمرات ذکر شده در محاسبات  یبرا یقبال

کند ، در   یم بیترغ بخش آموزش ويرجينيا با  کینزد یمدرسه را به همکار  ماتیتقس بخش آموزش ويرجينيا کنند.   جاد یا

  یر یه انعطاف پذب از یکه احساس کنند در مقررات متر  ن  صوریر 
 
 دارند.  اضاق

 

 آموزش در خانه

 کنند.   تیدانش آموزان حما یت  ادگیمدرسه از تفکر و  طوالی   التیتوانند در تعط و خانواده ها یم نیوالد

 شامل شود.  ت   ها و ورزش ها را ن تی، فعال یت  ادگیتا زمان  د یکن  تا روز را سازماندیه د یکن  یبا فرزند خود همکار 

  دیصحبت کن د یو درمورد آنچه که باهم خوانده ا د یو با او بخوان د یبخوان با فرزند خود. 
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 س کیو در مورد داشتر   ند یب و در مورد آنچه فرزندتان یم د یکن  یرو  ادهیپ  .دیشهروند خوب بتی

 دیکن  قیباغ تشو  کی یز یبرنامه ر  ا یبا هم  یآشتی   قیرا از طر  یتفکر انتقاد. 

 دیکن  قیرا در روز فرزندتان تشو  اتیاضیمربوط به ر  یصحبت ها. 

 دیفرزندتان را کشف کن تیرقص خالق ا ی فر ی، موسهت   جاد یبا ا. 

   دیسیقهرمان جامعه بنو  ا یدوستان  ا یخانواده  یاز اعضا گی یرا برا ینامه ا دیسیبنو. 

  دیکودکان در خارج از خانه داشته باش  یباز  یبرا ی  ها نهیو گز  د یمراقب زمان صفحه باش. 

 خاطر را به شما  نانی، صداقت و اطم شیو آسا د یخود گوش فرا ده یبه کودک خود در مورد احساسات و ترس ها

 دهد.  شنهاد یپ

، رسانه  مویمع ی، کتابخانه ها کند تا منابع ارائه شده توسط بخش مدرسه محیل  یم قیشما را تشو  بخش آموزش ويرجينيا 

ه ب - د یبخش را مرور کن نیا تیمنابع ، از جمله منابع موجود در وب سا ر یو اجتماع و سا مدی   ی، گروه هاعمویم یها

داز  دهخانوا یبرا بخش آموزش ويرجينيا مراجعه به صفحه وب  ای"خانواده ها"  یجستجو   .دیها بتی

 

 تیمعلول یدانش آموزان دارا

درسه صورت م نی، در ابخش شود  ا یمدرسه  کیهمه دانش آموزان در  یبرا مدرسه باعث مکث خدمات آموزش   یلیتعط اگر 

ا دهید بیمکلف به ارائه خدمات به دانش آموزان آس / بخش به طور کیل در همان  ژهیخدمات آموزش و  افتیدر  طیواجد رس 

 .ستیخاص ن دوره زمای  

وع به ارائه خدمات   آموزش عمویم تیبخش مسئول نیکند ، ا  نیگز یجا یروش ها قیاز طر  آموزش  اگر بخش مدرسه رس 

افیپمناسب و مناسب ) ستند ه یبرنامه آموزش فرد کیبا  ژهیخدمات آموزش و  یبرا طی( دانش آموزان خود را که واجد رس 

 یو خدمات مرتبط با دانش آموزان دارا ژهیو  یآموزش ها ارائهبه  د یمدرسه ، مدرسه با انی( خواهد بود. پس از پاآی ای یی )

 ، بازگردد.  ۵۰۴تحت بخش  فیپحق  یدانش آموزان دارا یبرا ا یدانش آموز ،  آی ای یی مطابق با  تیمعلول

  بررش تی، بخش ها مسئول طوالی   یلیپس از تعط
 

رتبط با آن را و خدمات م ژهیو  یبستر  در ارائه آموزش ها ت  تأث چگونگ

ا   ژهیو  ی  دارند. راهنما ژهیخدمات آموزش و  یبرا طیبه دانش آموزان واجد رس 
 
 میتقس در سطح ژهیآموزش و  رانیمد یبرا اضاق

 شود.  یم
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 تیو آزار و اذ ت  زورگو

 ا ی، ارعاب ی  توجه داشته باشند که زورگو د ی. کارکنان مدرسه باستیمرتبط ن تیمل ا ی تی، قوموجه به نژاد  چیبه ه ۱۹کوید 

ودن به  آلوده ب واقغ )از جمله ناتوای   ناتوای   ا ی ، منشا میل، ادراک شده، رنگدانش آموزان بر اساس نژاد واقغ تیآزار و اذ

  ا ی ۱۹کوید 
 

 فدرال.  و حقوق مدی   التر یا ت   ( ممکن است منجر به نقض قواندرک آلودگ

قدامات ، ارخ داده است تیآزار و اذ ا ی ی  زورگو یآنچه در هنگام پاسخ به گزارش ها بررش یبرا د یمدرسه با یبخش ها

 وعیو ارعاب مربوط به ش تی، آزار و اذیو خانواده ها معتقدند فرزندشان قلدر  نیو مناسب را انجام دهند. اگر والد یفور 

دشان کمک کنند ند به فرزنتوان یم نی. والدند ت  رسپرست بخش تماس بگ ا یمدرسه  ر یدبا م د ی، بارا تجربه کرده است ۱۹کوید 

 .کند  یت  جلوگ ۱۹کوید از   ناش   گ و نژاد پرستر نر تا از 

 

 کردن  شیآزما

 التر یفدرال و ا شیآزما

ا یالزم برا در تالش است تا هر گونه چشم پوش   تیبا جد بخش آموزش ويرجينيا  و فدرال  التر یا شاتیآزما طیانضاف از رس 

س خواهد بود و در صفحه   کینزد ندهیدر آ شتر یرا امتحان کند. اطالعات ب و صفحه  بخش آموزش ويرجينيا  ۱۹کوید در دستر

 شود.  منتش  یم ا ینیرجیو  مدارس عمویم

 

 تست 
ر
 ایس ای ت

 دانشکده دولت  ئتیهSAT  یت   مارس )تع ۱۴دولت  یبرا شیکند. امتحانات آرا  لغو یم ۲۰۲۰مه  ۲ خی    را در تار 

 شود.  لغو یم ت   مارس( ن ۲۸شده در 

  کنند.   یم افتیثبت نام شده بازپرداخت در  انیدانشجو 

 راهم در ارسع وقت ف انیدانشجو  یرا برا ندهیدر آ ایس ای یر  شیادارات لغو شده ، فرصت آزما یکالج به جا  ئتیه

 کند.   یم

 به وب سا شتر یاطالعات ب یبرا
ً
 .دیمراجعه کن .College Board websitecollegeboard.orgدانشگاه کالج  تی، لطفا
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 تست 
ر
 ای ش ت

  وعیمربوط به ش یها در پاسخ به نگرای   ای ش یر COVID-19  ای  آزمون میل خی    ، تار ۲۰۲۰ لیآور  ۴ خی    ، در تار

 کرده است.   میدوباره تنظ ۲۰۲۰ژوئن سال  ۱۳را به  ش یر 

  یمستق ای ش یر 
ً
ثبت نام کرده  ۲۰۲۰ لیآور  ۴در  ای ش یر آزمون  یکه در حال حارص  برا  با تمام دانش آموزای   ما

 کند.   اند، ارتباط برقرار یم

 کنند و   یم افتیدر  ای ش یر از  یلیمیا ندهیچند روز آ یط لیآور  ۴آزمون  خی    ثبت نام شده در تار  انیدانشجو  هیکل

 دهند.  به آنها اطالع یم یو دستورالعمل مراحل بعد قیاز تعو 

  تیوب سا، به  شتر یاطالعات ب یبرا
ر
 .دیمراجعه کن ای ش ت

 

 

 ای ت  تست 

وع یم ۲۰ خی    را در تار  کالج اطالعایر   ئتیه  شیآزما و  بررش یبرا نیگز یبرنامه جا کی حی    کند به تش    مارس ارائه داد که رس 

 .ای یی تست 
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 ۲۰۲۰مارس  ۲۵دهد که از چهارشنبه  ارائه یم ای یی از راه دور را توسط معلمان  گانیکالج منابع معلم را  علیم ئتیه 

وع یم  شود.  رس 

 را در خانه  گانیرا نیامتحان پاسخ آنال  قهیدق ۴۵. دانش آموزان د ت  گ  صورت نیم یامتحان حضور  سنتر  یدوره ها

ماه  لیوادر ا ای یی  انیمعلمان و دانشجو  شتر یشود که ب را شامل یم ی  گذرانند که فقط موضوعات و مهارتها  یم

 دهند.  مارس تحت پوشش قرار یم

 ش  امتحانات ساده را در هر دستگایه نیتوانند ا دانش آموزان یم  انهی، را قیداشته باشند، از طر  که به آن دستر

 .خواهد بود یا نهیگز   ت   ن سیدست نو  یانجام دهند. عکس گرفتر  عکس از کارها یفن هوشمندتل ا ی لوخ

 اعتبار  ای یی  انیحاصل کنند که دانشجو  نانیکنند و متعهد هستند که اطم  یم بای  یراه حل پشت نیدانشکده ها از ا

گروه   دهه ، دانشکده ها وقتر  نیکنند. چند  افتیکرده اند در   افتیبه دست آوردن در  یبرا یخود را که در سال جار 

ا انیاز دانشجو  ی  ها  اند.  رفتهیاعتبار کالج پذ یکوتاه مدت اعتبار را برا  آزمونتجربه کرده اند ،  یاضطرار  طیدر رس 

  ا دانش که م  پرداخت. در حایل میخواه گانیبا منابع را انیدانشجو  بای  یروز امتحان به پشت قیما همچنان از طر

 براک  ی  آزمون صت  کنند ، هر دانشجو خی    به تار  کینزد یت  گ  میتصم یتا برا میکن  یم قیآموزان را تشو 
ً
 یه قبال

 لغو انتخاب را انتخاب کند.  یا نهیگونه هز   چیتواند بدون ه امتحان ثبت نام کرده است یم

 م درآمد و ک  انیاز دانشجو  تواند مانع از مشارکت برخ   یم تایلیجیدهد که شکاف د یم صیدانشکده تشخ ئتیه

کا ، آنها رسما یشود. با همکار  ی  روستا  بررش یاز ابزار و اتصال الزم برا انیدانشجو  نیکنند تا ا  یم یگذار   هیبا رس 

ون نیبه صورت آنال یی  ایپ ی یمحتوا  یمستق. استفاده کنند گیو الکتر
ً
ش ما تا به آنها اطالع  د یکن  دا یپ به آنها دستر

 .دیده

  ، اتیجزئوجود دارد، و  ای یی انواع سؤال پاسخ آزاد که در هر آزمون برنامه آزمون کامل  
ن
 لیآور  ۳تا  تست اضاف

س خواهد بود.   در دستر

 به روزرسای   شتر یاطالعات ب یبرا
ً
 .دیمراجعه کن Coronavirus تیوب سا ت  مدارس تحت تأث یبرا ای ت   ، لطفا

 شتر یاطالعات ب

اطالعات و  بخش آموزش ويرجينيا است.  VDH COVID-19 تیو به روز ، وب سا قیاطالعات دق افتر  ی یمکان برا نیبهتر 

 
 
 دهد.  ارائه یم COVID-19 بخش آموزش ويرجينيادر مورد منابع  منابع اضاق

کرده است. وزارت   جاد یا ۱۹کوید به سؤاالت مردم درباره   ی  پاسخگو یمرکز تماس برا کی ت   همچن ا ینیرجیبهداشت و  وزارت

سؤاالت ساکنان در  یرا فعال کرده است ، برا VDH3-ASK-877 ، خط اطالعات عمویم کی ت   همچن ا ینیرجیبهداشت و 

 کرد.   لیمیا email@vdh.virginia.govتوان به آدرس  یم ۱۹کوید مورد  


