
 العائالت والموظفين ، SCPSأعزائي 

 

 2021-2020مرحبًا بكم في رسالة يوم الجمعة هذه ، آمل أن  الجميع حظي بأسبوع جيد. بينما نواصل التخطيط الفتتاح العام الدراسي 

بالعودة المعدلة  يوليو ، أوصيت لمجلس مدرسة مقاطعة ستافورد 21، أود مشاركة بعض األحداث المهمة التي حدثت هذا األسبوع. في 

. من المقرر أن يتخذ المجلس إجراًء بناًء على توصيتي في اجتماع خاص لمجلس المدرسة 19إلى المدرسة خالل خطة جائحة كوفيد 

 Cox Channelو  Comcast Cable Channel 18يوليو. ستتمكن من مشاهدة هذا االجتماع على  28المدعوة يوم الثالثاء ، 

 أو من خالل البث المباشر. Verizon Fios Channel 38و  89

 

يوليو سياسة إلزامية تشمل  أغطية الوجه للطالب والموظفين عند تواجدهم في ابنية المدرسة.  21تبنى مجلس المدرسة في اجتماعه يوم 

 قد يحصل الطالب على استراحة  قصيرة لنزع القناع عندما يكون ذلك مناسبًا ، وفقًا لما قرره المعلم.

 

ني أن أشير إلى أن خطة التدريس والتعلم المرئية الخاصة بنا تتقدم وتسير على الطريق الصحيح لتقديم تجربة تعليمية قوية لطالبك. يسعد

إذا لم تكن قادًرا على مشاهدة اجتماع قاعة التدريس المرئية يوم األربعاء ، والذي يوضح بالتفصيل نهجنا التعليمي االفتراضي في جميع 

صف ، فنحن نشجعك على مشاهدته باستخدام الرابط الموجود على موقعنا. أذكرك أيًضا بالرجاء زيارة صفحة األسئلة الشائعة مستويات ال

(FAQ يمكن اإلجابة عن العديد من األسئلة التي يتم طرحها بالرجوع إلى األسئلة الشائعة ، والتي يتم تحديثها أسبوعيًا. يُرجى أيًضا .)

األسئلة التي يتم طرحها هي أسئلة قائمة على البناء والتي يتم التعامل معها بشكل أفضل من قبل مدير طفلك. معرفة أن العديد من 

 أغسطس. 31ستستضيف جميع المدارس اجتماًعا من نوعية قاعة المدينة قبل أن نبدأ المدرسة في 

 

أو العكس. سيتم اتخاذ هذا  ٪100لم االفتراضي المختلط إلى لقد سألني اآلباء عما إذا كانت هناك فرصة لتغيير تفضيالتهم من نموذج التع

القرار بعد أن يعتمد مجلس المدرسة الخطة النهائية األسبوع المقبل. ومع ذلك ، بمجرد أن نبدأ المدرسة ، إذا كانت لديك مخاوف بشأن 

وم بذلك. ومع ذلك ، سوف نرغب في تنسيق ذلك النموذج الذي اخترته ، فيرجى إخبار مديرك ، وإذا كان بإمكاننا إجراء تغيير ، فسنق

 حتى ال يتم تعطيل تعليم طفلك ونستطيع الحفاظ على إرشادات التباعد االجتماعي التي نتبعها.

 

أغسطس. سيقدم  28إلى  17من مدرستهم أثناء التوجيه ، والذي تم التخطيط له في الفترة من  Chromebookسيتلقى كل طالب جهاز 

 ن التفاصيل مع اقترابنا من بداية المدرسة.مديرك المزيد م

 

. تظل جميع مواقع النقل والتوصيل 2020أغسطس  13حتى  COVID-19بتمديد خدمة الوجبة الصيفية المجانية  SCPSتقوم 

 بالحافالت كما هي. في غضون أسابيع قليلة ، سنبلغ المجتمع بخطة توزيع وجبات العودة إلى المدرسة.

 

لتسجيل في رياض األطفال. يرجى التأكد من أنك قد أكملت المتطلبات الطبية للتسجيل ، والتي تشمل البدني نحن نواصل عملية ا

 ووالتحصين المطلوب وفقًا لقانون والية فرجينيا. يجب تلبية هذه المتطلبات قبل أن يتمكن الطالب من التسجيل إما في البرنامج المزدوج أ

 المرئي 

 

التي وافق عليها مجلس المدرسة.  COVID-19مزيد من التفصيل العودة إلى المدرسة خالل خطة جائحة سأناقش األسبوع المقبل ب

بغض النظر عن الخطة المعتمدة ، سنستمر في العمل بجد لتوفير تجربة تعليمية أكثر أمانًا وأفضلها لطفلك. أريد مرة أخرى أن أشكر 

، والمشاركة في  COVID-19ا لتلبية اإلرشادات الصحية للحد من انتشار فيروس جميع الموظفين الذين يعملون يوميًا إلعداد مدارسن

 كتابة المناهج ، والعمل على التطوير المهني في المجاالت المتعلقة بالتدريس والتعلم المرئي .

 

 يرجى للجميع عطلة نهاية أسبوع آمنة وسعيدة.

 

 بإخالص،

 

 ا/د :سكوت كيزنر 

 المشرف



 


