
،SCPSستافوردمقاطعةمدارسوموظفيعائالتأعزائي

الدراسیةفصولنافيسنكونمثیر.دراسيعاممناألولالیومفيبشغفطالبألف٣٠منیقربماإلیناسینضم،أغسطس٩في
حصولھم علىیختلف كل طالب من طالبنا ، ولكن ما یوحدھم ھو توقعخمسة أیام كل أسبوع ، ونتواصل وننمو مًعا كمجتمع تعلیمي.
ونحن كقسم ممتنونإن التعاطف والدافع الواضح في معلمینا ال مثیل لھ ،مدرسین مھتمین سیفعلون كل ما یلزم لمساعدتھم على النجاح.

للمعلمین الرائعین الذین سیرحبون بطفلك قریًبا في مبانینا.

یومكلمعھمالمدرسةمنوالصادربالكاملالمشحونChromebookبوكالكرومجھازمعھمیجلبونالطالبتجعلأنتذكریرجى
یرجىطلبك.تلبیةوسنحاول،لطفلكافتراضیةتعلیماتعلىالحصولفيتفكرتزالالكنتإذا.٢٠٢٢-٢٠٢١الدراسيالعامبدءمع

؛ وأن طالبمتطلبات تحصین جدیدة لطالب الصفین السابع والثاني عشریرجى أیًضا تذكر أن ھناكإعالم مسؤول المبنى الخاص بك.
دخول المدرسة قبل الیوم األول من المدرسة.ریاض األطفال یجب أن یكون لدیھم سجالت تحصین محدثة وكتیبات

تتبع مدارس مقاطعةذلك ، لم یضع قسم المدرسة بعد سیاسة جدیدة لبدء المدرسة.أعلم أن األسئلة ال تزال تحیط باستخدام األقنعة ، ومع
وقد.٢٠٢٠عاممنمارسفيتعلیماتناتعطیلفيالوباءتسببأنمنذبفیرجینیاالصحةوزارةعنالصادرةاإلرشاداتالعامةستافورد
خاللمساء٧الساعةأغسطسمنالرابعفيالقرارالمدرسةمجلسسیتخذذلكومع،إرشاداتھماتباعنواصلبأنالموظفونأوصى

إلى أقصى حد ممكن عندمازلنا نشجعك على ارتداء القناع والمسافة االجتماعیةاجتماع مجلس إدارة المدرسة. في ھذا الوقت الحالى، ما
الصحي (بما فيقراره ، سنقوم بإبالغ الجمھور بجمیع استراتیجیات التخفیفتكون في الداخل في مبانینا. بعد أن یتخذ مجلس المدرسة

ذلك استخدام القناع ومعلومات تتبع جھات االتصال).

زیارة الفصول الدراسیة
، ومقابلة معلمیك ،ھذه فرصة رائعة لك ولطالبك لزیارة فصولنا الدراسیةاألسبوع المقبل ، سنستضیف اولیاء االمور في كل مستوى.

منبمزیدالمدرسةمدیرسیزودك.COVID-19فیروسمنالتخفیفلمواصلةنطبقھاالتيالمھمةاالستراتیجیاتبعضعلىوالتعرف
التفاصیل بشأن أفضل وقت لزیارة عائلتك للمبنى.

أغسطس٣الثالثاءالثانویة:المدارس●
أغسطس٤األربعاءالمتوسطة:المدارس●
أغسطس٤األربعاءالمبكرة:الطفولةتعلیممراكز●
أغسطس٥الخمیساالبتدائیة:المدارس●

خدمة الوجبات
في العاملدینا العائالت. ویسعدني أن أعلن أن جمیع الطالب المسجلینمن المھم أن نلبي كقسم مدرسي أكثر من االحتیاجات التعلیمیة

االفتراضيالتعلمفيالمسجلینللطالبیمكنمقابل.بدونیومكلغداءووجبةمغذیةفطوروجبةتتلقىسوف٢٠٢٢-٢٠٢١الدراسي
الثانویةستافوردمدرسةأوالثانویةستافوردنورثمدرسةفيالرصیفجانبعلىغداءوجبات5وإفطاروجبات5علىالحصول

.٢٠٢١أغسطس١١منبدًءامساًء٥-٤الساعةمناألربعاءیوم
األخرى یعتمد علىلجمیع األطفال ، إال أن التمویل المدرسي واألھلیة للبرامجعلى الرغم من أنھ سیتم توفیر الوجبات المدرسیة مجاًنا

المنافعطلب وجبات مجانیة ومخفضة للحصول على استحقاقات تحویلطلبات الوجبات المكتملة. یتم تشجیع العائالت على تقدیم
المؤقتةالمساعدةتتلقىالتيأو)SNAP(التكمیلیةالغذائیةالمساعدةبرنامجمزایاتتلقىالتياألسرتكونقد).P-EBT(اإللكترونیة

.P-EBTعلىللحصولتلقائًیامؤھلة)TANF(المحتاجةلألسر

المواصالت
تعلیمات(الطالب).الطالبحافلةمھمةلعرضeLinkمورداستخدامیرجىأغسطس.٢منبدایةمتاحةالطالبحافالتمھامستكون
یضمنالقدالحافالت.مھاملمعرفةیومًیاeLinkنظاممنالتحققعلىاآلباءتشجیعیتمموقعنا.علىمتوفرةالموردھذااستخدام
،المدرسةبدایةبحلول(طالبك)لطالبكحافلةمھمةترىالكنتإذاالحافلة.مھمةأغسطس٦إلى٢منالفترةفيالمسجلینالطالب

نظام االستفسارفي نظامنا. لتقدیم خدمة عمالء أفضل ، نشجعك على استخدامفقد تضطر إلى ترتیب وسیلة نقل بدیلة حتى تكتمل المھمة
ھاتفیة.مكالمةعبرالردمنأسرعرًداستتلقى،الحاالتمعظمفي.Issuetrak،اإلنترنتعبر

https://www.staffordschools.net/Page/14948
https://www.staffordschools.net/Page/14948
https://go.boarddocs.com/vsba/scpsva/Board.nsf/files/C5BRUP6F72EF/$file/COVID-19%20Mitigation%20Strategies%20for%202021-2022%20School%20Opening.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/scpsva/Board.nsf/files/C5BRUP6F72EF/$file/COVID-19%20Mitigation%20Strategies%20for%202021-2022%20School%20Opening.pdf
https://www.staffordschools.net/Page/16429
https://www.staffordschools.net/Page/16429
https://scpstransportation.webforms.issuetrak.com/


كان للوباء تأثیر كبیر على نظام النقل لدینا. لم یحدد قسم النقل أو المدرسة اللوائح الخاصة بالتعامل مع الوباء. ستستمر مدارس مقاطعة
ستافورد العامة في اتباع اإلرشادات المقدمة من الوكاالت الصحیة المحلیة والخاصة بالوالیة والفیدرالیة. في ھذا الوقت ، یلزم وجود

أقنعة أثناء ركوب الحافلة.

واألفضل لمفي مدارس مقاطعة ستافورد العامة. نحن نظام مدرسي ممتازأود أن أنھي كلمتي بالترحیب بجمیع موظفینا الجدد وطالبنا
یأت بعد.

مع خالص التقدیر ،

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


