
، SCPS أعزائي عائالت وموظفي مدارس مقاطعة ستافورد 
 

 أود أن أشكر الجمیع مرة أخرى على تعاونهم وتفهمهم بینما نواصل استكشاف وباء كوفید ١٩ COVID-19 في جمیع أنحاء العالم. كما أقدر
 التعلیقات العدیدة التي تلقیتها ، وآمل أن تقدروا وجود العدید من االقتراحات واآلراء المتنوعة حول كیفیة المضي قدًما.

  
 كما قلت منذ مارس ٢٠٢٠ ، أدت هذه األزمة الصحیة إلى قیام قسم مدرستنا ، جنًبا إلى جنب مع العدید من اآلخرین ، بتعدیل خططهم مع توفیر

 معلومات جدیدة وعندما تتطلب الظروف تغییرات. أوضح الحاكم ووزارة التعلیم في والیة فرجینیا أنه سیتم اتخاذ القرارات على المستوى
 المحلي ولن یتم تحدیدها على مستوى الوالیة كما فعلوا في مارس الماضي. نواصل االجتماع مع قادة قسم الصحة المحلیین لدینا على أساس

 أسبوعي لمراجعة خطط العودة إلى المدرسة. تواصل إدارة الصحة بمنطقة راباهانوك دعمها لخطط العودة إلى المدرسة ، ومع ذلك ، فإن نجاح
 خطتنا یعتمد على قدرتنا على اتباع استراتیجیات التخفیف الصحیة التي تم تحدیدها في إرشادات قسم الصحة بفیرجینیا المشار إلیها الحًقا في

 هذه الرسالة. یتطلب األمر من المجتمع بأكمله اتباع التوصیات الصادرة عن مراكز السیطرة على األمراض ووزارة الصحة بفیرجینیا إذا أردنا
 تقلیل انتشار COVID-19 في منطقة ستافورد.

  
 تعاني مدارس مقاطعة ستافورد العامة ، مثل العدید من أقسام المدارس األخرى ، من نقص سائقي الحافالت. دائًما ما یكون النقص في سائقي

 الحافالت مصدر قلق ، ولكنه مصدر قلق أكبر عندما یكون المسموح بنقل ٢٤ طالًبا فقط فى كل حافلة، لتلبیة متطلبات التباعد المادي ، بدًال من
 حوالي ٧٠ طالًبا في بیئة غیر وباء كوفید COVID-19. من أجل توفیر المزید من الوقت لقسم النقل لدینا لتطویر خطوط الحافالت بشكل
 صحیح الستیعاب طالب المدارس المتوسطة والثانویة فى نظام التعلیم الهجین ، فإننا نقوم على مراحل في تنفیذ النموذج الهجین للمدارس

 المتوسطة والثانویة بدًءا من ٩ فبرایر. مرة أخرى ، أشكرك على تعاونك وتفهمك أثناء إجراء هذا التغییر.
  

 تنفیذ التعلیم الهجین فى المستوى الثانوي و االعدادي
 سیبدأ جمیع طالب المدارس اإلعدادیة والثانویة الفصل الدراسي الثاني (٢ فبرایر) في بیئة التعلم االفتراضیة عن ُبعد الحالیة باستثناء تلك

 المجموعات المعفاة التي تحضر حالًیا شخصًیا. یرجى تذكر أن ساعات التدریس لطالب المدارس اإلعدادیة والثانویة ستتغیر في ٢ فبرایر.
 سیبدأ طالب المدارس الثانویة التدریس في الساعة٥٠ :٩ صباًحا وینتهون في الساعة ٣ مساًء ؛ سیبدأ طالب المدارس اإلعدادیة التدریس في

 الساعة ١١ صباًحا وینتهون في الساعة ٤ مساًء ، وسیقدم مدیر طفلك مزیًدا من المعلومات في األسابیع القادمة بخصوص الجدول الزمني
 الجدید.

 
 سنبدأ نهًجا مرحلًیا للبرنامج الهجین الثانوي في ٩ فبرایر. سیبدأ جمیع طالب المدارس اإلعدادیة وطالب المرحلة الثانویة (الصف التاسع) في

 الذهاب الى المدرسة في ٩ فبرایر. سیبدأ طالب الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بالمدارس الثانویة التدریس الهجین في ١٦ فبرایر.
 سیسمح النهج التدریجي للطالب الجدد بتجربة أسبوع انتقالي قبل عودة طالب الصف العلوي إلى المبنى.

  
 في ١٤ ینایر ٢٠٢١ ، أصدرت وزارة الصحة في فرجینیا محدثة  إرشادات مؤقتةإلعادة فتح PreK-12. توفر هذه اإلرشادات ، جنًبا إلى جنب

 مع تلك الصادرة عن منطقة Rappahannock Area Health District ، مزیًدا من اإلرشادات للمساعدة في اتخاذ القرارات بشأن
 عملیات المدرسة.

  
 ینص التوجیه على أن المؤشرات األساسیة الثالثة لمراكز السیطرة على األمراض ال ینبغي أن تملي فقط القرارات التي تتخذها أقسام المدرسة

 لخدمة مجتمعاتها على أفضل وجه. كما أشرت علنا، ونحن نستخدم أربعة مؤشرات، جنبا إلى جنب مع هذا التوجیه، لدینا في عملیة صنع القرار
 لتنفیذ عودتنا إلى خطة مدرسة

 
 لدینا القدرة على توظیف األشخاص المناسبین في المناصب المناسبة.●
 وقدرتنا على تتبع االتصال باألشخاص المصابین.●

 
  عطلة فبرایر ویوم التطویر المهني

 في الشهر المقبل ، سیكون لدینا یوم تطویر مهني في ١ فبرایر وعطلة یوم الرئیس في ١٥ فبرایر. كالهما یوم االثنین ، لیس هناك حاجة إلى
 تعلم غیر متزامن للطالب.

 
 على الرغم من أن األول من فبرایر لیس یوًما تعلیمًیا للطالب ، إال أننا سنواصل توفیر توزیع وجباتنا على الرصیف والحافالت من الساعة

 ١٠:٣٠ صباًحا حتى ١ مساًء ، وسیتم فتح جمیع مواقع توزیع الحافالت باإلضافة إلى مواقع رصیف المدارس التالیة:كل المدارس الثانویة و
 مدرسة شیرلى هایم االعدادیة NSHS ، MVHS و BPHS و SHS و CFHS و SHMS. لن تكون هناك خدمة وجبة مسائیة متاحة في

 األول من فبرایر.
 
 
 

https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2021/01/Interim-Guidance-to-K-12-School-Reopening.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2021/01/Interim-Guidance-to-K-12-School-Reopening.pdf


 
 

 یوم ثلجي / تأخیر لمدة ساعة واحدة
 مع اقتراب طقس الشتاء ، أقدم توضیًحا بخصوص إجراءات اإلغالق والتأخیر التي نبدأها بدًءا من ٢ فبرایر.

 
 في هذا الوقت ، إذا كان ذلك  التأخیر لمدة ساعة واحدة  ، سیكون الیوم الدراسى لطالب المدارس االبتدائیة والتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة
 افتراضي . سیقوم الطالب الذین یذهبون  إلى المدرسة في ذلك الیوم إما في الساعة ٨ أو ٩ صباًحا بتسجیل الدخول إلى Google Meet في

 الساعة ٩ أو ١٠ صباًحا ، أي بعد ساعة من أوقات بدء المدرسة العادیة. سیحضر الطالب جلسات بعد الظهر االفتراضیة (متزامنة أو غیر
 متزامنة) في وقت البدء المعتاد.  فقط طالب المرحلة االبتدائیة وریاض األطفال الذین لدیهم برنامج IEP والذین یصلون إلى التعلیمات كما هو

 موضح في "الخطة ج" أو الذین من المقرر أن یذهبوا  إلى اإلنترنت كافیة، سیأتون إلى مباني المدرسة بعد ساعة واحدة من وقت اإلبالغ العادي
 عندما یكون التأخیر لمدة ساعة واحدة.

 
 لن تكون هناك تغییرات على جدول المدرسة اإلعدادیة والثانویة إذا كانت  ساعة واحدة  تأخیر . سیأتي طالب المدارس المتوسطة والثانویة إلى
 المبنى في الوقت المحدد بانتظام. بالنسبة لطالب المدارس اإلعدادیة ، سیكون ذلك الساعة ١١ صباًحا ، وطالب المدارس الثانویة في الساعة

 ٩:٥٠ صباًحا
 

 في هذا الوقت ، إذا تم إغالق المدارس لیوم واحد بسبب سوء األحوال الجویة ، فلن یقوم الطالب بالذهاب الى المدرسة وسیحدد المشرف العام
 للمدارس ما إذا كان ذلك هو یوم غیر متزامن أو یوم ثلجي قدیم الطراز. سیتم إعادة تقییم هذه العملیة إذا تم إغالق المدارس ألیام متتالیة.

 
 عرض المیزانیة ٢٠٢١-٢٠٢٢

  سأقدم میزانیة المدرسة المقترحة ٢٠٢١-٢٠٢٢ في اجتماع مجلس إدارة المدرسة في ٢٦ ینایر. سیناقش مجلس المدرسة أیًضا التخطیط
 للمدرسة الثانویة السادسة المقرر افتتاحها في عام ٢٠٢٥. وسیعقد االجتماع في مدرسة شیرلي سي هایم المتوسطة في الساعة ٧ مساًء. یمكنك

 مشاهدة البث المباشر أو  مشاهدته على تلفزیون الكابل. یجب على جمیع الحاضرین ارتداء األقنعة واتباع قواعد المسافة البدنیة المناسبة.
 

 مرة أخرى ، أشكركم جمیًعا خالل هذا الوقت الصعب والمليء بالتحدیات  للغایة. أتطلع إلى الیوم الذي یمكنني فیه التوقف عن مناقشة
 COVID-19 ویمكننا التركیز على التعلم المثیر الذي یحدث في مدارسنا. أود أیًضا أن أشكر جمیع موظفي المدارس العامة في مقاطعة

 ستافورد وأشكرهم على احترافهم المستمر. كل منا یمر بشيء لم نتخیله أبًدا عندما قررنا أن نصبح معلمین وأعضاء في فریق المدارس العامة
 في مقاطعة ستافورد.

 
أختم بالقول إننا سنواصل مراقبة هذه األزمة الصحیة وإذا كان هناك ما یبرر حدوث تغییرات ، فسیتم إجراؤها. ستكون رسالتي التالیة في ٢٦

 فبرایر ما لم یكن هناك حاجة إلى اتصال سابق. من فضلك أتمنى لك عطلة نهایة أسبوع رائعة وآمنة.
 

 مع خالص التقدیر ،
 

 سكوت ر. كیزنر ، دكتوراه.
 المشرف العام لمدارس مقاطعة ستافورد
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