
، SCPS أعزائي عائالت وموظفي مدارس مقاطعة ستافورد 
 

 نظًرا ألننا انتهینا للتو من األسبوع الرابع من السنة الدراسیة ، أود أن أشكر مرة أخرى جمیع الطالب وأولیاء األمور والموظفین على
 العمل مًعا لدعم بعضهم البعض أثناء التنقل في بیئة التعلم الجدیدة بسبب كوفید ١٩ COVID-19. أدرك تماًما أن التعلم والتعلیم
 االفتراضي یتطلب قدًرا كبیًرا و ساعات طویلة من العمل. لقد تلقینا تعلیقات مهمة مع اقتراحات حول كیفیة تحسین العملیة ونتخذ

 الخطوات لمعالجة تلك االقتراحات القابلة للتنفیذ وإبقائنا متوافقین مع متطلبات الوالیة والمتطلبات الفیدرالیة.  لقد نشرنا على موقعنا على
 اإلنترنت مذكرة یوم ٢٨ أغسطس من مشرف الوالیة توضح عدد الساعات التي نحتاجها للتدریس في مجاالت المواد األساسیة.  النبأ

 اإلیجابي هو أن الدولة توفر المرونة لجمیع أنظمة المدارس حول كیفیة تلبیة تلك الساعات المحددة في المذكرة.
 

  البرنامج التجریبي لریاض األطفال
 مع استمرارنا في إعادة المزید من الطالب إلى المدرسة من أجل التعلیم وجًها لوجه ، سنقوم بتجربة برنامج ریاض األطفال في خمس

Kate Waller Barrett, Hartwood) (كیت والر باریت وهارتوود وكونواي وواید ووتر وروكهیل االبتدائیة) مدارس 
 Conway, Widewater, and Rockhill Elementary) بدًءا من ٦ أكتوبر. سیتیح لنا هذا اإلصدار التجریبي إنشاء أفضل

 الممارسات لتنفیذها من أجل عودة جمیع طالب ریاض األطفال حتى الصف الخامس في ٢٦ أكتوبر. سیستمر اآلباء في الحصول على
 خیار التعلیم االفتراضي بنسبة ١٠٠٪. ستتواصل مدرسة طفلك مع أولیاء األمور لتحدید االهتمام ووضع الطالب في البرنامج التجریبي

 وجهًا لوجه.
 

 تخطط المدارس االبتدائیة أیًضا لعودة ٢٦ أكتوبر لجمیع طالب من ریاض األطفال حتى الصف الخامس . إذا كان طفلك في الصفوف
  ٣-٥ ، فستتلقى اتصاالت من مدرستك قریًبا لمناقشة النموذج المختلط بمزید من التفصیل. یجب أن یتلقى اآلباء في الصفوف ریاض

 األطفال حتى الصف الثانى هذه المعلومات. إذا لم تقم بذلك ، یرجى االتصال بمدیر طفلك. مرة أخرى ، سیكون لدى اآلباء خیار البقاء في
 بیئة تعلم افتراضیة بنسبة ١٠٠٪.  سنقوم أیًضا بمراجعة جدولنا األساسي لیشمل المزید من التعلم المتزامن المتكرر مع معلم طفلك (من

 یومین في األسبوع إلى ٤ أیام في األسبوع) وتقلیل طول األیام المتزامنة الحالیة.  یعتمد هذا التعدیل على مالحظات الموظفین وأولیاء
 األمور وسیبدأ في ٢٦ أكتوبر لجمیع الطالب في الصفوف من ریاض األطفال حتى الصف الخامس.

 
K-5 Hybrid و النموذج المختلط Kindergarten Pilot من المهم أن نالحظ أن كل من البرنامج  ا لتجریبي لریاض األطفال 

 Model یخضعان لالتجاهات الصحیة كما ذكرت من قبل وزارة الصحة في فرجینیا واالتجاهات الصحیة الخاصة بمدارس مقاطعة
 ستافورد العامة. تستخدم وزارة الصحة في فیرجینیا ١٤ یوًما لتحدید اتجاه إیجابي أو سلبي أو متقلب.  لقد أنشأنا أیًضا لوحة معلومات

 SCPS Coronavirus Data Dashboard التي یمكنك العثور علیها على موقعنا.  سیتم تحدیث هذا أسبوعیا بحلول صباح
 الثالثاء. من المهم أیًضا أن تتذكر أن أي طالب یشارك في أي من برامجنا في الموقع  یجب أن  یتبع جمیع متطلبات التخفیف الصحیة التي

 وافق علیها مجلس المدرسة في ٢١ یولیو و ٢٨ یولیو. سنواصل اتباع بروتوكول الخاص بالعنایة بحاالت COVID-19 المشتبه بها
 والمؤكدة.

  
 األلعاب الریاضیة المدرسیة

 في یوم الثالثاء الموافق ٢٢ سبتمبر ، وافق مجلس المدرسة على خطة تسمح باستئناف األلعاب  الریاضیة واألنشطة یوم اإلثنین ٥ أكتوبر
 ٢٠٢٠. تسمح الخطة للمدربین والرعاة بإجراء تدریب لمدة ساعتین ، مرتین في األسبوع ، في الهواء الطلق ،  ألعاب الریاضیة واألنشطة
 SCPS بروتوكوالت الصحة والسالمة . جمیع الطالب الذین یخططون للمشاركة  یجب أن یكون VHSL الحالي البدنیة (بتاریخ ١ مایو

 ٢٠٢٠ أو في وقت الحق)  وقعت   نموذج موافقة  ولي األمر  على ملف مع المدرسة. أعتقد أنه من المفید للسالمة الجسدیة والعقلیة لطالبنا
 العودة إلى األنشطة واأللعاب الریاضیة ، وسوف نتبع جمیع البروتوكوالت الالزمة لضمان سالمة طالبنا ومدربیننا ورعاتنا. من المهم

.COVID-19 للغایة أن نلتزم بشدة بجمیع إجراءات السالمة الالزمة للتخفیف من االنتشار المحتمل لـكوفید ١٩ 
 

 المعلومات الصحیة
 للتذكیر ، تنص سیاسة تغطیة الوجه في المدارس الحكومیة في مدارس مقاطعة ستافورد على أنه "یجب على جمیع الطالب والموظفین
 ارتداء أغطیة للوجه في جمیع األوقات على ممتلكات مجلس المدرسة حسب االقتضاء من الناحیة التنمویة ما لم یتم اإلعفاء بسبب حالة

 طبیة. تقدم مراكز السیطرة على األمراض إعفاءات لألطفال الصغار دون سن الثانیة ، أو أي شخص یعاني من صعوبة في التنفس ، أو
 أي شخص فاقد للوعي أو عاجز ، أو غیر قادر على إزالة القناع دون مساعدة. عند االقتضاء ، سیتم استخدام دروع الوجه من قبل

 الموظفین و / أو الطالب لتلبیة احتیاجات الطالب والموظفین. یمكن للموظفین الذین یعملون في مكاتب ومناطق فردیة إزالة قناع الوجه
 عندما یكونون بمفردهم ". كمجتمع تعلیمي ، یجب علینا جمیًعا فهم هذه السیاسة واتباعها لتقلیل مخاطر انتشار العدوى في مدارسنا. یجب

 على أي والد أو زائر لمدارسنا أیًضا اتباع المتطلبات الصحیة التي اعتمدها مجلس المدرسة.
 موسم االنفلونزا یقترب بسرعة. شدد مركز السیطرة على األمراض و VDH على أهمیة تلقي كل شخص لقاح األنفلونزا هذا العام. هذا
 إجراء احترازي صغیر سیساعدنا في الحفاظ على صحتنا مع دخول المزید من الطالب إلى مبانینا. یرجى تذكر فحص طفلك بحًثا عن
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 أعراض المرض قبل مغادرته المنزل. إذا كان الطالب یعاني من سعال وضیق في التنفس وصعوبة في التنفس ومشاكل مع الغثیان
 والقيء واإلسهال والتهاب الحلق وآالم الجسم والحمى والقشعریرة والصداع واالحتقان ،  یرجى البقاء في المنزل . إذا استمرت األعراض

 ، یرجى مراجعة مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك للتقییم.
 

 مرة أخرى ، أود أن أشكر الجمیع على دعمهم المستمر ومشاركة النجاحات والطرق التي یمكننا تحسینها. نحن جمیًعا في هذا مًعا وأدرك
 أن هناك العدید من األفكار المتنوعة حول ما هو أفضل نهج لنموذج التدریس والتعلم لدینا.  ال توجد إجابات سهلة ولكن قراراتنا تظل

 مركزة على الهدفین اللذین أشرت إلیهما بشكل متكرر ؛ إنشاء بیئة مدرسیة آمنة ، والعودة إلى المدرسة للطالب والموظفین ، وتأكد من
 أن كل طالب قادر على المشاركة بنشاط في نهج التعلم الذي اختاروه

 
 سیتم إرسال رسالتي التالیة في ١٦ أكتوبر ما لم تكن هناك حاجة لمشاركة المعلومات قبل ذلك التاریخ. أتمنى لكم جمیًعا عطلة نهایة
 أسبوع سعیدة وصحیة. یرجى تذكر أن كل منا یتحمل مسؤولیة المساعدة في الحد من انتشار فیروس كوفید ١٩ COVID-19 في
 مقاطعة ستافورد. یرجى اتباع اإلرشادات الصحیة الموصى بها من قبل  مراكز السیطرة على األمراض  في  وإدارة الصحة لوالیة

 فرجینیا .
 

 مع خالص التقدیر ،
 

  دكتور سكوت آر كیزنر ،
 المشرف العام لمدارس مقاطعة ستافورد
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