
Turlock Junior High School 
 
 

 
 زمان دوره کالسی                    

دوشنبه  

 سه شنبه 

  پنج شنبه

 جمعه
 

 زمان

 

چهار 

 شنبه
 

 آموزش از راه دور0,دوره

 درک /مرین هدایت شده با بررسیت
 

7:11 – 7:36 7:25 – 7:45 

غنی  پشتیبانی / مداخله و,0دوره

سازی / تمرین مستقل ، ارتباط 

دانش آموزان ، پشتیبانی و 

 ارتباطات والدین
 

7:36 – 7:46  

  کالس بعدی عبور به

 
 

  

 آموزش از راه دور,1دوره

 درک /مرین هدایت شده با بررسیت
 

7:50 – 8:20 7:50 – 8:10 

غنی  پشتیبانی / مداخله و,1دوره

سازی / تمرین مستقل ، ارتباط 

دانش آموزان ، پشتیبانی و 

 ارتباطات والدین
 

8:20 – 8:30  

  کالس بعدی عبور به
 

  

 آموزش از راه دور, 2دوره

 درک /مرین هدایت شده با بررسیت
 

8:34 – 8:59 8:15 – 8:35 

غنی  پشتیبانی / مداخله و,2دوره

سازی / تمرین مستقل ، ارتباط 

دانش آموزان ، پشتیبانی و 

 ارتباطات والدین
 

8:59 - 9:09  



  کالس بعدی عبور به
 

  

 آموزش از راه دور, 3دوره

 درک /مرین هدایت شده با بررسیت
 

9:13 – 9:38 8:40 – 9:00 

غنی  پشتیبانی / مداخله و,3هدور

سازی / تمرین مستقل ، ارتباط 

دانش آموزان ، پشتیبانی و 

 ارتباطات والدین
 

9:38 – 9:48  

 زنگ تفریح

 

9:48 – 10:08 
زنگ 

 تفریح
 

 آموزش از راه دور, 4دوره

 درک /مرین هدایت شده با بررسیت
 

10:08 – 10:33 9:10 – 9:30 

غنی  پشتیبانی / مداخله و,4دوره

سازی / تمرین مستقل ، ارتباط 

دانش آموزان ، پشتیبانی و 

 ارتباطات والدین
 

10:33 – 10:43  

  کالس بعدی عبور به
 

  

 آموزش از راه دور,5هدور

 درک /مرین هدایت شده با بررسیت
 

10:47 – 11:12 9:35 – 9:55 

غنی  پشتیبانی / مداخله و,5دوره

سازی / تمرین مستقل ، ارتباط 

دانش آموزان ، پشتیبانی و 

 ارتباطات والدین
 

11:12 – 11:22  

 ناهار
 

11:22 – 12:02  

 آموزش از راه دور,6هدور

 درک/مرین هدایت شده با بررسیت
 

12:02 – 12:27 10:00 – 10:20 



غنی  پشتیبانی / مداخله و,6هدور

سازی / تمرین مستقل ، ارتباط 

دانش آموزان ، پشتیبانی و 

 ارتباطات والدین
 

12:27 – 12:37  

  کالس بعدی عبور به
 

  

 آموزش از راه دور,7هدور

 درک /مرین هدایت شده با بررسیت
 

12:41 – 1:06 10:25 – 10:45 

غنی  پشتیبانی / مداخله و,7دوره

سازی / تمرین مستقل ، ارتباط 

دانش آموزان ، پشتیبانی و 

 ارتباطات والدین
 

1:06 – 1:16  

، ارتباطات یا  تکمیل کار مستقل

 پشتیبانی والدین و دانش آموزان
 

1:16 – 2:24  

 


