
ناحیه آموزش و پرورِش پاِوی
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هدف آموزش و پرورش پاِوی
«دانشگاه و محیط شغلیهمه دانش آموزان برای ورود به آمادگی »

آموزش و پرورش پاوی شامل:
انتقالی تا کالس دوازدهمکودکستان 

پیش دبستانی۲۵•
مدوازدهکودکستان انتقالی تا کالس 

( کالس های آمادگی تا پنجم)مدرسه ابتدایی ۲۵•
( کالس های ششم تا هشتم)راهنمایی مدرسه ۶•
)۳۹ندیزای(آمادگی تا هشتم هایکالسازهمدرس۱•
( ک آکادمیکانِ )مدرسه ازکودکستان تا کالس هشتم به صورت مجازی ۱•
دبیرستان معمولی ۵•
ویژهبیرستان د۱•

آموزانبراساس نیاز دانش های فوق برنامه کالس •
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مدیر

مشاوران 
(راهنمایی و دبیرستان)

معاونان
(راهنمایی و دبیرستان)

معلمان 
(هماهنگ کنندگان برنامهشامل )

کارمندان

دستیاران آموزشیمستخدمین مدرسه کارمندان 
دفتری
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وجودشرطبهخود،سکونتمحلنزدی کمدرسهدرآموزاندانش

.شوندمینامثبتمدرسه،آندرکافیظرفیت

نامثبتسنآنبامتناسبپایهدرسن،اساسبرآموزاندانش

.شوندمی

فراگیرندهآموزاندانشبرایایویژههایبرنامهمدارس،تمامی

.دارندانگلیسیزبان
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استپنجمکالسهایتاانتقالیگیآمادکالسهایاز.

دکننمیشروعتحصیلیسالدرراآمادگیمقطعکهآموزانیدانش

.باشندداشتهکاملسالپنجسال،آنسپتامبراولتاباید
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گذرانندمیمعلمی کباراروزهااغلبآموزاندانش.

ند،هستانگلیسیزبانیادگیریمقدماتیسطحدرکهآموزانیدانش
کم کوکردهسپریجداگانهکوچ کهایگروهدرراروزازبخشی
.دارندمیدریافتراالزم

داردندیگریشرطیانمرهکسببهنیازیباالترمرحلهبهءارتقا.
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(سال۱۳تا۱۱هایسنمعموال)هشتمتاششمهایکالس

برایمعلمی کآموزاندانشروز،ازبخشیبرایومدارساکثردر
Basic)پایهدرس Education)معموال)دارندانسانیعلومیا

.(اجتماعیتعلیماتوانگلیسی

هایدرسوورزشعلوم،ریاضی،هایدرسبرایآموزاندانش

.ددارنجداگانهمعلمان(غیرهوکامپیوترموسیقی،هنر،)انتخابی
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ورزشییونیفرمورزش،هایکالسدرشرکتبرایآموزاندانش

.ندکنخریداریمدرسهازراهایونیفرماینتوانندمیآنها.دارندالزم

داردندیگریشرطیانمرهکسببهنیازیباالترمرحلهبهءارتقا.

تندهسانگلیسیزبانفراگیریمقدماتیسطحدرکهآموزانیدانش
.کردخواهندشرکتتقویتیهایکالسدرروزازقسمتی
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(سال۱۸تا۱۴هایسنمعموال)دوازدهمتانهمکالسهایـ

.دارندکالسهربرایایجداگانهمعلمانآموزاندانشروزطولدرـ
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اهکالساین.شوندمینامثبتمختلفهایکالسدرآموزاندانش

درسوورزش،علوم،ریاضی،اجتماعی،تعلیماتانگلیسی،شامل

.دباشمی(غیرهوخارجیزبانموسیقی،تئاتر،هنر،)انتخابیهای

تندهسانگلیسیزبانفراگیریمقدماتیسطحدرکهآموزانیدانش
.کردخواهندشرکتتقویتیهایکالسدرروزازقسمتی
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۲۳۰بایدآموزاندانشدرسیمختلفموضوعاتاز-۱

.بگذرانندموفقیتباراکالسهاوکردهزکسبامتیا
کردهکسبهرترمدرهرکالسبرایامتیاز۵توانندمیآموزاندانش•

.برسانندپایانبهموفقیتبارامربوطهاگرکالس

یبعضاستممکنوشدخواهدبررسیکشورهاسایرازدرسینمراتریز•
.شودپذیرفتهآنهادرسیموارداز

))کهاستبیشتریشرایطیداریهادانشگاهبهورود-۲ a-g
.شودمینامیده
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سال مدرک رسمی دیپلم دو زبانه بودن درآموزان می توانند برای دریافت دانش ◀

.دوازدهم اقدام نمایند

می شودبه دیپلم ضمیمه •

در ریز نمرات ثبت می شود•

ر باشندباید قادر به خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی و ی ک یا چند زبان دیگ•

.فرم با توضیحات الزم را از مشاوران مدرسه می توانند دریافت کنند•

نامه دانش آموزان باید در سال هشتم برای انتخاب کالسهای سال نهم شروع به بر•

ریزی کنند  
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شماره شناسایی دانش آموزان
دانش آموزان با این . این شماره برای هر دانش آموز منحصرا صادر می شود

ا، نمرات، برنامه کالس ه)کامپیوتری واطالعات خود شماره می توانند به منابع 

اره را آموزان باید این شموالدین و دانش . دسترسی پیدا کنند( ریز نمرات و غیره

!در اختیار داشته باشند

 (فقط کالس ششم تا دوازدهم)کارت شناسایی دانش آموزان
توانندهمراه داشته باشند تا بتمام روز در کارت شناسایی آموزان باید این دانش 

دانشرا دریافت دارند و از حساب کتابخانه کتاب های درسی و کتاب های 

. آموزی خود پول ناهار خود را بپردازند
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خدماتشاملمدرسه،روزانهخدماتتمامی

هایبرنامهواستثناییآموزاندانشبهمربوط

یسیانگلزبانفراگیرندهآموزاندانشبهمربوط

.استرایگان

اختیاردررایگانصورتبهدرسیهایکتاب

بایدآموزاندانش.گیردمیقرارآموزاندانش

هاآنبهیاوکردهگمکهراهاییکتابغرامت

.کنندپرداختاندزدهصدمه
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 تمام دانش آموزان از کالس سوم تا کالس دوازدهم ی ک کروم بوک
Chromebook)اده این  کروم بوک برای استف. دریافت کرده اند

. درطول سال تحصیلی می باشد

 در صورت واجد شرایط  بودن براساس درآمد خانواده، دانش آموزان
ر فرم های مورد نظر در دفت. می توانند ناهار رایگان دریافت کنند

.  مدرسه می باشد و این اطالعات محرمانه خواهد ماند

 های اتوبوس برای رفت و آمد به مدرسه محدودسرویس
. هستند

جزئیات بیشتردرآوردن لطفا برای بدست -برای هزینه 

مورد سرویس ها و اطالعات در مورد کم ک هزینه به وب سایت ناحیه 
.رجوع کنید
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برنامه(ESS)بعدمدرسه،ازشروعقبلآموزان،دانشازتواندمی
.دکننگهداریتعطیالتطولدروتابستانطولدرمدرسه،ازاتمام

نجمپکالستاانتقالیکودکستانهایکالسبینکهآموزانیدانش
.کننداستفاده(ESS)خدماتازهزینهپرداختباتوانندمیهستند

ازبعد۶:۳۰تاصبح۶:۳۰ساعتازجمعه،تادوشنبهازخدماتاین
.استدایرظهر

.شودمیدریافتاست،ESSدرآموزدانشکههاییساعتاساسبرشهریه•

دباشنمیهزینهشاملاکثرا  -باشدمیموجودخصوصیتدریس.
.بداریددریافتکم کدبیرستانیآموزاندانشازتاگرفتهتماسهادبیرستانبا•

یخصوصتدریسکهافرادیلیستتاکنیدحاصلتماسELLکنندگانهاهنگبا•
.دهندقرارشمااختیارتحتکنندمی

16



ق پس از مدرسه در اکثر دبستان ها و مدارس راهنمایی  کالسهای فو

که دانش آموزان  می توانید با پرداخت هزینه ای. برنامه وجود دارند

.در آن شرکت کنند

دبیرستان ها دارای کلوپ های مختلف از جمله  کلوپ  های ورزشی
.می باشند
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پاِوی»پرورشوآموزشناحیه»

•www.powayusd.com

.باشدمیدستدرگوگلمترجم•

هاتقویم•

کنیدکلی ک(ومادرپدر)روی-هابرنامهمورددراطالعات•

والدینبرایاطالعاتیمنابع•

هامدرسهسایتوب
مدرسهسایتوب/ناحیهسایتوبازدسترسیقابل•

شمافرزندمدرسهبرایخاصاطالعات•
مدرسههایفعالیت‧

هابرنامه‧

تکنولوژیمنابع‧
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یدببینرااستانداردهایآزموننمراتوغیابوحضورتوانندمیوالدین•

My))طریقاز• Connectاستفادهدرسیهایکالسمنابعازتوانیدمی

Myازاستفادهآموزشloginسیستم،بهورودازبعد.کنید Connect

.بودشماخواهداختیاردر

وقایعتقویم‧

وبدرمنابعبهاتصال‧

آموزشیکم کموارد‧

هاپروژه/درسیتکلیف‧

آموزاندانشنمراتتوانیدمیدبیرستانوراهنماییمقطعهایکالسرد•
Synergy)طریقازرا Parent Portal(کنیدچ ک.

•(Student Report Center)امتحانینمراتکردنچ کبرایرا

.کنیداستفاده

https://myplan.powayusd.com/

http://www.learningpoint.org/


باشدمیضروریاینترنتیمنابعبرایدسترسیبرای.

هبکهآموزانیدانشمنزلبهآگوستماهاولدررمزکدوکاربرنام

.شودمیفرستادهاندکردهنامثبتتازگی

اطالعاتیمنابعطریقازتوانیدمیهمینطور

رمزیکدوکاربرنامبهMyplanدروالدین

.کنیدپیدادسترسی
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ازدید از با ب. کتابخانه های عمومی برای استفاده رایگان در دسترس شما می باشد◀

تابخانه یکی از شعبه ها ی کتابخانه و پر کردن فرم درخواست، کارت عضویت  ک

.را دریافت کنید

با  (Caring Connection Center)طریق کالس های آموزشی والدین از ◀

رجع مصفحه اصلی /در وب سایت ناحیه ، قسمت والدین –پرداخت هزینه ی کم  

.ارائه می شود

.برای بزرگساالن کالس های برزگساالن ارائه می شود◀
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می باشدهمه خدمات رایگان -مرکز آموزش خانواده ◀

، پاوی خیابان تویین پیکس۱۳۶۲۶•

ازظهربعد ۷:۰۰–۳:۰۰ساعات از چهارشنبه و پنج شنبه –دوشنبه روزهای •

۷:۰۰–۴:۰۰روزهای سه شنبه از ساعت •

پرینترها برای  استفاده خانواده ها موجود می باشدو کامپیوترها •

تان کودکسسنین از برای کودکان -درمدارس ، مربی خصوصی موجود می باشد•

۱۲کالس انتقالی تا 

قابل دسترس می باشدو انگلیسی دیگر های زبان به ها کتاب •

لوازم درسی و کیف مدرسه برای خانواده های نیازمند به طور رایگان موجود  •
.می باشد

 Collage Informationمدارس راهنمایی و دبیرستان ها میزبان ◀
Nights (شب اطالعات رسانی کالج )هستند.

◀Parents information Nights( اطالعات رسانی والدین شب) زمانی ،

منتقل می “راهنمایی به دبیرستان ”و از“دبستان به راهنمایی ”که دانش آموزان از

شوند، درمدارسی که دانش آموزان به آن وارد خواهند شد برای خانواده ها 
.برگزارمی شود
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تی دانش آموزانی که بین کالس های سوم و یازدهم هستند، سالیانه در آزمون ایال◀
SBAC این آزمون در ساعات مدرسه ودر اواخر سال . ارزیابی می شوند

واهد نتایج امتحانات به پدرو مادر ومدرسه گزارش خ. تحصیلی برگزارمی شود

.شد

یا دانش آموزانی که بین کالس های دهم و دوازدهم هستند و قصد شرکت درکالج◀
برای این . شرکت کنندACTیا SATدانشگاه چهارساله را دارند باید درآزمون 

این امتحانات معموال خارج از ساعات . باید پرداخت شودهزینه ای امتحانات 

حذف هزینه امکان پذیر . مدرسه و بیرون از محیط مدرسه برگزار می شوند

الم نتایج این امتحانات از طریق شرکت های آزمونی به والدین و مدرسه اع. است
. می شود
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◀iReady ودبر کامپیوتر سه بار در سال برگزار می شمبتنی ، خواندن آزمون  .

.تا کالس هشتم می باشدسوم این آزمون برای کالسهای 



TKقالی این برنامه به دانش آموزانی که بین کالسهای کودکستان انت◀

و کالسهای دوازدهم بوده و در حال یادگیری زبان انگلیسی می 

.باشند کم ک می کند
.علمی می باشدانگلیسی شامل  زبان انگلیسی روزمره و زبان •

 مهارت های زبان انگلیسی دانش آموزان ساالنه توسط  آزمون

.ردبررسی شده تا پیشرفت و مهارت های آنها مورد ارزیابی قرارگی

25



26

اززمانی،هستندانگلیسیآموزیزباندربرنامهکهیآموزاندانش
معیارهایدیگرو(ELPAC)نمراتکهشوندمیخارجبرنامهاین

.دباشنمیمسلطانگلیسیزبانبهانهاکهدهدنشان،دهندهنشان



استثناییکودکانآموزش

شدهدادهتشخیصهایناتوانیدارایآموزاندانشبرایتخصصیخدمات•
(هغیرگویش،دراختاللناشنوایی،نابینایی،یادگیری،ناتوانی،اوتیسم)

.شوندنمیشناختهناتوانعنوانبهانگلیسیزبانفراگیرندگان•

تیزهوشانواستعدادباآموزاندانش(GATE)

دادهتشخیصتیزهوشواستعدادباناحیهآزموندرکهآموزانیدانشپشتیبانی•
اندشده

AVID

دانشگاهبهورودبرایآموزاندانشکردنآمادهبرایبیشترپشتیبانی•
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دارندخودفرزندانتحصیلیموفقیتدرایعمدهنقشوالدین.

،کنندمیهمکاریهمباآموزاندانشومعلمانوالدین.
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کنندمیبرگزاررا«درسهمبهبازگشتشب»برنامهمدارسهمه.

ناآشمعلمانبابرنامهایندرشرکتباکهشودمیدعوتوالدیناز

.شوند

هایزماندرمعلمانووالدینمالقاتجلساتمدارس،ازبعضیدر

قبلیتوقتعیینباتوانندمیوالدینهمچنین.شودمیتعیینمشخص

.باشندداشتهمالقاتخودفرزندانمعلمانبا

کنیدچ کمرتبطوربهرانمرات.
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نحویهربهخودفرزندانمدرسهدروالدینداوطلبانهکم کاز

:شودمیاستقبال
کالسدرآموزاندانشکوچ کهایگروهباکردنکار•

دانشومعلمانبرایدرسیمطالبوهاجزوهکردنآمادهوکردنکپی•

آموزان

کتابخانهدرهاکتابکردنمرتب•

فراگیرندگانمشورتیکمیته”درشرکتیاو“مدرسهوخانهانجمن”درعضویت•

درشرکتبرایانگلیسیزبانفراگیرندگانوالدینتماماز)“انگلیسیزبان

(شودمیاستقبالکمیتهاین
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هشدگذاریپایهروزانههایدرسفراگیریاساسبرآموزاندانشیادگیری

:تاکنیدکم کخودفرزاندانبهلطفا  .است

باشندحاضرموقعبهدرسیهایکالسدرروزهر•

دهندانجامراخودروزانهشدهمعینتکالیف•

  کنیدتنظیممدرسهتعطیالتباراخودخانوادگیهایمسافرتلطفا.
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آموزاندانشحضوراساسبرمعلمانومدارسهایبرنامهبودجه

.شودمیدادهتخصیص

فا  لطداشتنخواهدحضوردرسکالسدربیماریعلتبهشمافرزنداگر

.بگیریدتماسمدرسهمسئولینبا

رسه،مدوغیابحضورمخصوصتلفنخطازکهکنیدحاصلاطمینانلطفا

در.کنیدمیاستفادهمدرسهبهآموزدانشغیبترسانیاطالعبرای

.نیستکافیتنهاییبهمعلمگذاشتنجریان
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حضورمدرسههردراولیهخدماتارائهبرایبهداشتکارشناسی کـ

.دارد

یازمندنآموزاندانشبرایکههستندبهداشتیناظرانناحیه،پرستارانـ

.کنندمیفراهمراالزمتصحیالتبهداشتیخدمات

،آلرژیآسم،قند،مرض)استپزشکیمشکلدارایشمافرزنداگرـ
.یدسازمطلعراهاآنوگرفتهتماسمدرسهمسئولینبالطفا  (غیره
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درنتیجه.نیستمجازداروییهیچمامدارسدر...

نرم،شمچلنزمایعبتوانندهاآنفرزندانکهکنندپررافرمیبایدوالدین
.بیاورندمدرسهبهآفتابضدکرمیاو،سرفهشربت،لبکننده

نسخهبدونچهونسخهباچه–دارندداروبهنیازآموزاندانشاگر–
.گرددامضاپزش کووالدینتوسطفرماینباید

آورند،میمدرسهبهشخصاراخودنیازمورددارویآموزاندانشاگر
.کنندتکمیلرادیگریفرمبایدباال،هایفرمبراضافه
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یونواکسیناستماممدرسهدرنامثبتازقبلبایدآموزاندانشتمامی

.باشندمعافقانونیلحاظازکهاینمگرباشنددادهانجامراالزم

گواهیبایددوازدهمتاهفتمهایکالسبهورودیآموزاندانشتمامی
.دهندارائهکالسهاشروعازقبلرا(Tdap)سرفهسیاهمجددواکسن

درکمزینههباراواکسیناسیونکههاییکلینی کلیستتوانندمیوالدین
.بخواهندمدارسازدهندمیقرارآموزاندانشاختیار
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یضروربسیارمدرسهبرایراشماتلفنوایمیل،آدرسداشتن

.است

.گیرندبتماسشمابااضطراریمواقعدربتوانندبایدمدرسهمسئولین•

ازهاخانوادهبرایراالزمهایاعالمیهومدارکمدرسهمسئولین•

.کنندمیارسالپستطریق

رامهمهایپیغامخودکار،تلفنسامانهطریقازمدارساوقاتگاهی•

.رسانندمیهاخانوادهاطالعبه
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انهخآدرستغییرازرامدرسهمسئولینلطفا  
.سازیدمطلعخودتلفنشمارهیاوایمیل
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ایانگلیسیزبانفراگیرندگانمشورتیکمیتهدارایمدارسهمه
English Learner Advisory Committee (ELAC)باشندمی.

زبانفراگیریهایبرنامهپیشرفتبهکم ککمیته،اینهدف
.استمدارسدرانگلیسی

میرافتازگیبهانگلیسیزبانکهآموزانیدانشوالدینعضویتاز

ودشمیاستقبالآنانمشورتینظراتارائهوکمیتهایندرگیرند
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معلمابتوانیدمیداریدسؤالیفرزندتانتحصیلودرسمورددراگر

.بگیریدتماسفرزندتان

میاریددسؤالیانگلیسیزبانفراگیرندگانبرنامهبارابطهدراگر
.بگیریدتماسمدرسهمدیربایاوبرنامهاینمسئولباتوانید
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پرسش ها؟

از تشریف فرمایی شما 

!متشکریم
Jamie LaFuzeِجیمی لَفیوز

jlafuze@powayusd.com
858-521-2748
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