
، SCPS أعزائي عائالت وموظفي مدارس مقاطعة ستافورد العامة 
 

 أود أن أشكركم مرة أخرى على شراكتكم المستمرة ودعمكم بینما نواصل رحلتنا في التنقل في بیئة التدریس والتعلم خالل أزمة صحیة وبائیة. لقد
 سمعت الكثیر منكم منذ رسالتي األخیرة ، وقد أتیحت لي الفرصة لزیارة العدید من الفصول الدراسیة في كل من بیئات التعلم االفتراضیة في

 المدارس. تظل أولویاتنا الخاصة بكل من السالمة للجمیع وتقدیم تجربة تعلیمیة عالیة الجودة لطفلك خالل هذا الوقت الصعب ثابتة. أود أن أتقدم
 بشكر خاص لجمیع المعلمین وغیرهم ممن یقدمون التوجیه والدعم المباشر لطالبنا.

 
 في األسبوع الماضي ، أطلقنا برنامجنا التجریبي لریاض األطفال في خمس مدارس ابتدائیة. القى هذا النموذج التجریبي استحسان الطالب وأولیاء

 األمور ، باإلضافة إلى المعلمین والموظفین لدینا. وإنني أتطلع إلى  االستمرار في  خطة عودتنا إلى المدرسة  ورؤیة طالب المرحلة االبتدائیة في
 مدارسنا األسبوع الممتد من ٢٦ أكتوبر.

 
 لمساعدتنا في اإلعداد للعودة المختلطة ( خلیط من الدراسة االفتراضیة والدراسة فى الفصل الدراسى ) لطالب المرحلة االبتدائیة، وأنا أشجعكم على

 النظر في البنود التالیة:
 معرفة الجدول الخاص بالطالب سواء لمجموعة  أ  أو المجموعة  ب . لتحدید المجموعة التي ینتمي إلیها طفلك ، اتبع اإلرشادات التالیة:●

oإذا ParentVue یرجى االتصال بمدرسة الطالب للحصول على رمز وصول إلى) .ParentVue قم بتسجیل الدخول إلى 
 لم یكن لدیك واحًدا.)

o.فحدد الطالب الذي ترغب في رؤیة بیاناتة من أعلى الیسار ، SCPS إذا كان لدیك أكثر من طالب 
o.حدد "معلومات الطالب" من عالمات التبویب الموجودة على الیسار 
oعند عرض شاشة "معلومات الطالب" ، قم بالتمریر ألسفل إلى قسم "معلومات البیانات األخرى" حیث ستجد"مجموعة جدول 

 الطالب" الخاصة بطفلك
 خطة النقل. تأكد من أن أطفالك یركبون الحافلة فقط في األیام المخصصة لهم لركوب الحافلة مثل المجموعة أ أو ب.●
● .YouTube راجع سلسلة فیدیو العودة إلى المدرسة.  جمیع مقاطع الفیدیو موجودة على موقعنا وعلى  قناتنا على 
 احصل على لقاح اإلنفلونزا ، وتذكر إبقاء أطفالك في المنزل إذا كانوا مرضى.●

 
باإلضافة  إلى عودة طالب المرحلة االبتدائیة K-5 ، ستبدأ الدورات النهائیة للتصنیع المتكامل بالحاسوب (CIM) والتصمیم الهندسي والتطویر (
 EDD) ، والتي تعد جزًءا من برنامج STAT للهندسة والتكنولوجیا ، التدریس وجًها لوجه یوًما واحًدا في األسبوع یوم األربعاء ٢١ أكتوبر في

 شمال ستافورد المدرسة الثانویة التالیة للجدول أدناه:

 مجموعة طالب السید یتشرMr. Letcher سوف تحضر ایام  األربعاء●
 المجموعة A من طالب السید ایفانMr. Evan سیحضر یوم الخمیس●
 طالب السید یتشرMr. Letcher وطالب المجموعة B السید ایفانMr. Evan سیحضرون یوم الجمعة●

 هاتان الدورتان تتقابالن وجهًا لوجه بسبب العدد المطلوب من الكفاءات التي تحتاج إلى تطبیق عملي مع معدات الدورة التدریبیة المخصصة.  إذا كان
 لدیك أي أسئلة ،  فاتصل بالسید إیفان أراناMr. Ivan Aranha  في مدرسة نورث ستافورد الثانویة .

 
 تحتوي خطة العودة إلى المدرسة المعتمدة من مجلس المدرسة على الخطة المختلطة للمدارس اإلعدادیة والثانویة للبدء في الفصل الدراسي الثاني
 (أوائل فبرایر) إذا كانت الظروف الصحیة تدعم هذا القرار. سنواصل تقدیم خیار افتراضي بنسبة 100٪ للطالب. سیتم توفیر مزید من المعلومات

 في دیسمبر وینایر.
 

  خطة العودة إلى المدرسة في فرجینیا تحدث على ثالث مراحل  تزید بشكل تدریجي من خیارات التعلیم الشخصي مع إجراءات صارمة للتباعد
 االجتماعي في كل من المباني والحافالت المدرسیة. المدارس العامة في مقاطعة ستافورد حالًیا في المرحلة الثالثة من خطة اإلنعاش. فیما یلي النقاط

 البارزة ، باإلضافة إلى اإلجراءات اإلضافیة التي تم اتخاذها في مدارس SCPS لضمان سالمة طالبك:
 ستتحول التعلیمات لتشمل المزید من التعلیمات الشخصیة (وجها لوجة)  للطالب. سوف تكمل التعلیمات عن بعد التعلیمات الشخصیة●

 (وجها لوجه) .
 یجب على العائالت فحص طالبها یومًیا بحًثا عن أعراض المرض وإبقاء أطفالهم في المنزل إذا كانوا مرضى.●
 سیكمل الموظفون استبیان COVID-19 قبل الذهاب للعمل والبقاء في المنزل إذا كانوا مرضى أو ظهرت علیهم األعراض.●
 اغسل یدیك بشكل متكرر بالماء والصابون أو معقم الیدین المعتمد●
 یتم تنفیذ تدابیر التباعد االجتماعي في الحافالت والمباني ، بما في ذلك:●

o.المباعدة مسافة 6 أقدام كلما أمكن ذلك 
o.SCPS یتم ارتداء أغطیة الوجه المصنوعة من القماش وفًقا لما تتطلبه سیاسة مجلس مدرسة 
oال یتم تشجیع التجمعات المدرسیة الكبیرة وتقتصر على 250 شخًصا لكل مجموعة كبیرة وفقا لقیود التجمع في المرحلة 

.Forward Virginia الثالثة من 
oقیود على خلط مجموعات الطالب والتي تشمل تعدیل الجداول الزمنیة واالنتقاالت وخیارات االستراحة والتعلیم لتحقیق التباعد 

 االجتماعي.
 توسعت أنشطة  األلعاب الریاضیة واألنشطة الالمنهجیة مع تطبیق تدابیر التخفیف. (مسافة 10 أقدام والفحوصات الصحیة وفحوصات●

 درجة الحرارة قبل المشاركة).
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 بصفتي شریًكا لك في التعلیم ، أریدك أن تعلم أننا نتخذ جمیع التدابیر الالزمة لضمان صحة وسالمة طالبنا. یحتوي نظام مدرستنا على تدابیر

 التخفیف الصحي المناسبة في جمیع منشآتنا لتقلیل انتشار كوفید ١٩ COVID-19 ولكننا نحتاج إلى مساعدتك لتقلیل االنتشار في مجتمع مقاطعة
COVID-19 ستافورد. انى اشجعكم بشدة إلرضاء ممارسة جمیع تدابیر السالمة الموصى بها في أنشطتك الیومیة. نحن نراقب بیانات كوفید ١٩ 

 اإلقلیمیة والمحلیة على أساس یومي وبشكل منتظم ، یجتمع فریق صحي لمناقشة اتجاهات البیانات. تشهد مقاطعة ستافورد ، مثل العدید من األماكن
 في والیتنا وبلدنا ، اتجاهات مجتمعیة حدیثة تشیر بوضوح إلى أن فیروس COVID-19 لم ینته بعد وأن الحاالت اإلیجابیة تتزاید حالًیا. كما قلت

 مراًرا ، إذا رأینا زیادة ملحوظة (اتجاه إیجابي لمدة 14 یوًما) في حاالت كوفید ١٩ COVID-19 اإلیجابیة التي وصلت إلى أعلى مستوى من
 القلق ، فلن أتردد في إعادة التقییم وإذا لزم األمر تعدیل خطة العودة إلى المدرسة.  أود أن أذكر لكم أن على صفحاتنا الرئیسیة  و  معلومات صحیة

 عن كوفید ١٩ لدینا كل من CDC / VDH لوحات البیانات للفیروس ولدینا لوحة بیانات نظام المدرسة.
 

 في یوم الثالثاء ٢٠ أكتوبر ، ستتاح للعائالت إمكانیة الوصول إلى "رمز مراقب" Canvas لطالبهم. تتوفر اإلرشادات الخاصة بإنشاء رمز لكل
 طالب  في هذا المستند  وعلي  بوابة تدریب التوعیة العائلیةSCPS. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة فنیة ، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى مكتب

 المساعدة على helpdesk@staffordschools.net أو االتصال على 571.699.0720.
 

X / Y في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر في عطلة عید الشكر. على هذا النحو ، سیتم تعدیل جدول SCPS وللتذكیر ، یتم إغالق مدارس 
 للمدرسة اإلعدادیة والثانویة على النحو التالي:

●.Y یوم اإلثنین ، ٢٣ نوفمبر ، سیكون یوًما تعلیمًیا افتراضیا 
 الثالثاء ٢٤ نوفمبر سیكون یوم X تعلیم افتراضي.●
 ستلتقي جمیع فصول 4*4 بشكل افتراضي یومي اإلثنین والثالثاء٠●

 
 سیتم إرسال رسالتي التالیة إلى أولیاء األمور والموظفین في ١٣ نوفمبر. أشجعك على االستمرار في طرح األسئلة وتقدیم التعلیقات لمدیر طفلك ،
 وتذكر ما إذا كانت لدیك مشكالت تتعلق بتعلیم طفلك ، فإن المعلم هو أفضل شخص للتعامل مع هذا الموضوع. من فضلك ال تنسى إكمال االستبیان

 الذي تلقیته مؤخًرا وإعادته بحلول ٢١ أكتوبر. أشكركم مرة أخرى على شراكتكم وأقدر العمل الجاد والتضحیات التي تبذلونها جمیًعا. كما أنني فخور
 جًدا بالتغییرات اإلیجابیة التي رأیتها وتم إخباري بها منذ بدایة العام الدراسي. سنسعى دائًما إلى التحسین المستمر وصبرك وتفهمك یقطع شوًطا

 طویًال. أتمنى للجمیع عطلة نهایة أسبوع آمنة ومریحة للغایة.
 

 مع خالص التقدیر ،
 
 

 دكتر سكوت آر كیزنر.
 المشرف العام لمدارس مقاطعة ستافورد
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