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Dêûbav Bav û Bav / birayên hêja,
Xema me ya herî mezin tenduristî û ewlehiya xwendekarên me, malbatên wan û komele û karmendên
me ye.
Ez difikirim pir ewle ye ku bêje ku dema Bihara esteremiyê di meha Gulanê de qediya, di civata
mektebê de herkesî hêvî dikir ku vegerin vê hesta "normalbûnê" Vê Semestera Fall. Mixabin, ji ber
belavbûna berdewam a COVID-19, xuya nake ku dê di demek nêz de tiştan vegerînin normalê ...
Ya ku em dizanin ev e:
Me hîn diyar nekiriye ku dê kîjan formê fêrkirinê di 24ê Tebaxê de were bikar anîn, an na dê hîn
hîn di wê tarîxê de çawa dest pê bike. Pêncşemê, Tenduristiya Tenduristiya St Louis County
pêşniyaz kir ku dibistanan hîn daxuyaniyên diyar nedin ka ka dê çawa di gava Destpêka Semarşema
Navîn de çi fêr bibe. Rêveberê St Louis County Sam Page pêşniyar kir ku navçeyan amade bin ku
rêwerzek bêkêmasî ya virtual pêşkêş bikin û di destnîşankirina tarîxek birêkûpêk de ji bo ku ji nû
ve fêrbûna şexsî hîn bibin hişyar bimînin. BSD van her du pêşniyaran li pey hev.
"Vegera Bayless to Rêbernameya Rêbernameyê" li jêr guhertin. Ini hînbûnê dê di vê payizê de xuya
bike, bi tiştê ku dê bi COVID-19 re li herêma St. Louis diqewime ve girêdayî ye, ji ber ku vekirina
dibistanê nêziktir dibe.
Ji nîvê Adarê dema ku vîrus li herêma me hate vedîtin, fakulte û karmendên Navçeya Dibistana
Bayless li seranserî pirsgirêkên cûr be cûr têkildar in bi peydakirina fêrbûna dûr ve ji xwendekaran re,
peydakirina xwarinê ji malbatan re, dabînkirina pêdiviyên civakî / hestyarî xwendekar û karmend têne
pêşwazîkirin û biryar e ka bûyerên taybetî betal bikin an paşve bidin. Dê ev pandemîk berdewam bike
ku ji bo me hemûyan peywirên nû û ezmûnên fêrbûnê peyda bike.
Tevî texmînên destpêkê yên berevajî, herêma St. Louis niha di zêdebûna hejmarek bûyerên erênî yên
rapor de çêdibe. Mezin, bi taybetî kesên pîr û yên ku di bin şert û mercên tenduristiyê de ne, ji
xetereya nexweşiya cidî ya ji vê vîrusê zêde dibin.
Ji bo domandina hevgirtî di navbera navçeyên dibistanên herêma St. Louis de, serpereştiyan, pisporên
lênerîna tenduristî û personelê beşa tenduristiyê belgeya Vegera Dibistana Rêbernameyê , ku
Dibistanên Bayless-ê bikar tînin ji bo kêmkirina belavbûna COVID-19 li seranserê navçeyê ger û / an
gava ku em vegerin ser vê payizê em di şexsê şexsî de ne

Di berdewamiya vê pandemiyê de, ji bo ku em ji xwendekarên me re plansazkirin û peydakirna
kalîteyê bidin, dêûbav du vebijarkan dikin ku bifikirin dema ku ew bi ewle ye ku vegerin li hînkirinên
hundurîn :
Vebijare Yek: Fêrbûna Kesan
Dê xwendekar li dibistanê mamoste bi tedbîrên başkirî yên tenduristî û ewlehiyê werbigirin, ku
dê balê bikişîne ser distanckirina civakî, pêgirtina rûyê wekî ku pêwîst e, şuştina destan, rêyên
sanitkirin, blokên guhêrbar ên guhertî, kêmbûna serdanên veguhastinê, şikestina li derve, pir
rêwîtiya otobusê, bê civînên mezin. , hwd.
Di bûyera ku civatên dibistanên hewcedariyên COVID-19 belav dikin de nexşeyên ku werin
guhertin an avahî werin girtin, hinek an hemî rêwerzan dê li fêrbûna dûrbûnê li malê derbas
bibin. Sêwiran dê danûstendina mamoste-xwendekar Bayless ku fêrbûna akademîk, civakî û
hestyarî pêşve bibe. Dê xwendekar di bernameyek serhêl de ji dersên serhêl ên li malê, beşdarî
bibin, destûr bidin ku gava dibistanên ji nû ve vegerin, veguherînek hêsan a vegera li ser
malan. Beşdariya serhêl ji bo hewcedariyên beşdarbûnê hewce ye û polîtîkayên rêzkirinê dê li
qursa diyarkirî bicivin.
Vebijêrk Du: Fêrbûna Virtual
Dêûbav dikarin xwendekaran hilbijêrin ku li seranserê dersên serhêl ji malê li ser bernameyek
strukturandî bi karanîna platformek dîjîtal beşdarî bibin. Endamên karmendên Bayless dikarin
dersên zindî (hevdeng) û tomar (asynokron) peyda bikin, girêdanan biparêzin, û piştgiriyê
bidin xebata xwendekaran li ser qursên bingehîn û bijarte. Dema herî kêm a dîmendera rojane
dikare ji du heta şeş demjimêran ve girêdayî be li gorî asta pola xwendekar. Dê pratîkek
serbixwe, wezîfeyên qursê, û nirxandinan hewce be. Beşdarî ji bo hewcedariyên beşdarbûnê
hewce ye û dê polîtîkayên rêzkirinê dê qursa diyarkirî bicîh bînin. Dêûbavên ku vê vebijarkê
hildibijêrin wê ew ji bo tevahiya semesterê hilbijêrin ji bo xwendekar (s) xwe.
Di rojên pêş de, rêveberên avahiyê dê ji we re bala xwe bikişînin û daxwaz bikin ka kîjan du
vebijarkên ku hûn ê ji bo xwendekarê / a xwe hilbijêrin gava ku ew bi ewlehî vegerin li avahiyên
dibistanê. Pêwîst e ku gava biryarek were dayîn da ku biryar bê stendin da ku fakulte û karmend
dikarin li gorî xwe plansaz bikin. Zêdetir agahdariya avahiyên taybetî, di nav de agahdariya di derbarê
karûbarên taybetî de, dê di hefteyên pêş de bi we re were parve kirin da ku ji we û xwendekarên xwe
re di amadekirina dersan de alîkariya we bikin.
Tevî ku pêşerojê çi dibe bila bibe, piştrast bin ku mamoste û karmendên Bayless amade bibin ku bi we
re bibin hevpar.
Dilrast,
Ronald J. Tucker

District School School
Plana Aalakiyê ya IN-PERSON
ACADEMICS & CURRICULUM
• Guhertinên demjimêrên classê dê di her astê de werin bicihanîn da ku
nexşeriyê kêm bike.
• Classroom û medela instructiona l pratîkên bê dawî, wê ji bo rê ji bo
dûrkirina civakî.
• Xwendekar dema ku di nav hewşikan de derbas dibin, dersa civakî bikin.
• Perwerdehiya laşî dê li ku derê gelemperî bête fêr kirin.
PROCEDURES DAILY
Xwarin
Wê dewreyên danûstendinê û cihên alternatîf ên ji bo danûstandinê dê ji bo
armancên dûrkirina civakî werin bikar anîn.
Hatinî
Dê xwendekar di bingeha veguherînên otobusê de bigihîjin şîeyan û li her derên
ku li pêşiya avahiyê têne girtin hene. Dêûbavan dê nikaribin xwendekaran
bimeşin hundurê avahiyê.
Berdanî
Berdana xwe Xwendekar dê li ser bingeha rêgehên bus û bawernekirinê t rêbazên
ransportation û bikaranîna hemû krîzan License de li seranserî avahî.
Hişmendî, Tenduristî & HYGIENE
• Dêûbav divê li gorî Lîsteya Paqijkirina Tenduristiyê COVID-19, ku ji hêla
Herêmê ve were peyda kirin, kontrolek tenduristiya rojane li ser zarokê xwe
bikin (ren). Heke li wir dê bibe xwedan paqijkirinek berbiçav û paqijkirina
zarokê we ji ber sedemek baş baş nebe, hûn rojane, bi karanîna dermanên
paqijkirî yên erêkirî bikar tînin. High-tra qeydekê c herêmên wê mînakên zêde
paqijî û sanitizing li seranserî rojê.
• Ger zarokê we baş hîs nebe, ji bo çi sedeman, ew ê bişîne malê. divê wî /
mala xwe bihêle.
• Pêwîst e ku hemî karmend ji berî raporkirina xebatê raporek xweseriya xweser
binirxînin. Heke di prosedurîna xeletkirinê de nebe dê endamê karmendê kar
neyê xebitandin.
• Parastina destan dê li seranserî polê û avahiyan peyda bibe û xwendekar dê
hewce ne ku rojê rojê gelek caran destên xwe bişon.
• Berî ku meriv bi mêvanî beşdarî bibin, P studentsN XWE xwendekar divê
belgeyek rewşa statûya nûvekirinê ya ku di nav wan de meh, roj, û salê ya her
aşkiriniyê tê de heye pêşkêş bikin. Unlessu bexşeyên neyên çêkirin heke zaroka

we ji bijîjkek bijîjkî, an jibergirtinek olî ya beşa tenduristiyê tune be.
Divê ev destkêşkirin berî roja yekem a dibistanê li ser dosyayê be . Heke di
derheqê saxbûnê de pirsên we hebin, ji kerema xwe bi hemşîre dibistana xwe re
têkilî daynin.
MASK
• Di vê demê de, ji hemî fakulte û karmendan re tê xwestin ku maskek bine. Dê
megehek rûyê hemî fakulteyan peyda bibe.
• Di vê demê de, xwendekarên di Grade 4 û pê de dê pêdivî be ku maskek
werbigire.
• Karmend û xwendekar dê li ser şêwazê rastîn ên ku rûçikek pêçandî werin
şandin.
• Kesek xwendekar (PK-3) ger ku ew bi vî rengî tercîh dike dibe ku maskek
bixe.
VOLUNTEERS V VIZITORS
Heya ku dê haydar nebin dêûbavan, mêvanvan û dilxwazan di hundurê avahiyê de
nehêlin.
NEQLÎYE
• Em plan dikin ku ji her rawestgeha otobusê re du rê peyda bikin da ku
distansek civakî li ser otobusên me pêşve bibin. Rêvebirê veguhastinê ya
dibistanê demên otobus û rêgezê tayîn dike. Dê hemû xwendekar kursî werin
tayîn kirin. Hemî rêwiyên otobusê ne kêmtir ji 15 hûrdem in.
• Dema ku xwendekar li otobusê diyar dibin dê ajokarên otobusê maseyê
bikişînin. Otobus dê rojane dubare werin definkirin.
• Xwendekar dê li hemî otobusan, ji her kursiyek yek xwendekar, bibin distînek
civakî. Xwendekar dê li ber pencereyê rûnin an li hewşê, her kursiyek din
rûnin.
• Dêûbav têne teşwîq kirin ku zarokê / a / a xwe ji dibistanê bimeşe, an jî
veguheztina ji dibistanê û ji dibistanê re peyda bike.
• Heke otobusek rêwîtiyê be, hemî xwendekarên Grûpên 4 û jor pêdivî ne ku
maskek pêk bînin.
• Xwendekar divê kursiyên ji paş ve berbi pêş ve bibin û kursiyê wan jî tayîn
bikin.
Aalakiyên CO-CRKICR / EXTRACURRICULAR
• Hînkirina hîndarî dê wekî ku hatiye plansaz kirin bi dahatûya civakî ya
guncayî berdewam bike.
• Hemî çalakiyên xwerû bi karanîna rêberên dûrbûna civakî têne meşandin. Dê
bêtir agahdarî bi sponsorên çalakiyê ve bêne parve kirin.

Bayless School District
Plana çalakiyê ya VIRTUAL

NAVKETIN
• Fêrbûna Virtual dê di sala 20-21 dibistanê de wekî bijarek ji dêûbavan re
were pêşkêş kirin, tewra dibistan li ser bingeha kesane tê xebitandin. Dêûbav
dibe ku fêrbûna serhêl hilbijêrin lê divê pê razî ne ku ji bo tevahiya
semesterê bijare bikar bîne da ku domdariyê peyda bike.
• Heke Bayless divê avahiyên ji ber COVID bigire, hemû fêrbûna xwendekaran dê
ji bo HEMÛ VIRTUALBIKEZ inst bar r uction û her xwendekarê vê planê bişopînin.
ACADEMICS & CURRICULUM
• Ji xwendekaran re tê xwestin ku ders û peywirên polê temam bikin. Bernameya
rojane ya diyarkirî dê di Tebaxê de ji hêla serekter an mamosteyê we ve were
parve kirin.
• Dê ders û çalakî bi rêkûpêk ji mamosteyên pola polê re bêne parve kirin û dê
li gorî standardên dersê yên pejirandî yên dewletê bişopînin.
• Ji xwendekaran tê xwestin ku dema li ser asta pola xwe li gorî dîmenê rojane
tevbigerin. Pêdivî ye ku pratîka serbixwe, wezîfeyên qursê, û nirxandinan.
• Li Dibistana Bilind û Dibistana Bilind a Junior, dê mamoste û nirxandina
naverokê dê bi rêya Edgenuity , û platformên din, ku dê naverok û dersên
vîdyoyê peyda bikin, bêne peyda kirin .
• Saznameyên pêvek ji bo Huner û Matematîkê Zimanê oomngilîzî dikare ji hêla i
-Ready , Google Classroom , û Zoom ve were peyda kirin .
• Li Dibistana Bilind, fêrbûna serhêl ya Edgenuity bernameyek serhêl a serhêl
pêşkêşî cûrbecûr qursên bingehîn û bijartî yên ku bi daxwazên mezûnkirina
Missouri re peyda dike.
• Dê mamosteyên zehf û jêhatmend ên Navçeya Bayless School District dê
rasterast bêne şandin ji bo çavdêrîkirina pêşkeftina xwendekar, peydakirina
nerînên li ser xebata xwendekar û bersiva pirsan.
• Xwendekarên bijartî dê berdewam bixin ser karûbarên ku ji hêla Dibistana
Taybet a Navneteweyî ve hatine peyda kirin an têne saz kirin
TEKNOLOCÎ
• Pêdivî ye ku hemî xwendekar bi înternetê û komputerên xwe yên xanî hene.
• Ji kerema avahiya xwe prin li gel c ipal eger hûn Wi-Fi di mala te de ne
xwedî û / an jî pêwîst e Chromebook ji bo zarokê xwe.
• Dêûbav û xwendekar dê berpirsiyariya lênihêrîna teknolojiyê ya navçeyê
bikin.
PROGRAMMING
Nirxandin

Tê payîn ku hemî xwendekar beşdarî nirxandinên herêmî û dewletê bibin ku di
salê de pêwîst bin.
Grade s
• Grade dê performansa xwendekar li ser wezîfan, nirxandin û serweriya pîvanên
asta pola nîşan bide.
• Grades dê di formek kevneşopî de bêne danîn û li ser kartên rapora sê mehan
werin tomarkirin.
Serkeftina Kar
Tê payîn ku xwendekar hemî xebatên qursê biqedînin, peywiran di wextê de
radest bikin, û bi mamosteyên xwe re pir caran têkilî daynin.
Pîlan
• Klasên serhêl dê salnameya Navçeyê bişopînin. Roja yekem a dibistanê 24ê
Tebaxê, 2020 e. Xwendekarên ku ji bo semesta yekem destûra dravê hilbijêrin,
dê wê rojê dersên serhêl dest pê bikin.
• Heke Bayless divê avahiyên me ji bo pirsgirêkên têkildarî COVID girtî,
şîreta virtual dê digel ku ji hêla serekan ve were rêvebirin dest pê bike.
Bendewariyên dêûbavan
• Dêûbav dê karê xwendekariyê bi rêkûpêk binêrin û ji nêz ve mamoste û
nûvekirinên qursê yên ku bi rêkûpêk têne şandin bişopînin.
• Dêûbav dê bi mamosteyên Bayless re bi pirsên akademîk an fikaran têkiliyê
daynin.
• Dêûbavkarên seretayî bi gihandina Seesaw û i -Ready ve dê rojane temamkirina
xebata zarok (ren) û pêşveçûnê binirxînin.
FOCUS ON FLEXIBILITY
Di vê herî fişek u al dem, option virtual me hatiye dîzaynkirin ku ji ne fl
exibility ji bo parastina ewlekarî û fêrbûna ji bo hemû.
Rêbernameya rastîn rê dide Bayless ku di bûyera avakirina girtiyan an fermanên
dûrûdirêj ên civakî yên ji eyaleta an eyaleta dewletê de ji civaka me re peyda
bike.
Fêrbûna Virtual ji bo her asta pola pir pispor e. Hûn ê di derbarê destpêka
dibistanê de ji mamoste-pola xwe û serekê agahdariyên berbiçav bistînin.
Piştgiriya Civakî & BUTNE
Cêwirmend, hemşîre û xebatkarên civakî dê berdewam bin da ku piştgirî bidin
malbatên ku perwerdehiya zagonî hilbijêrin an di bûyera ku Bayless divê
avahiyên me bigire.

