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.٢٠٢١-٢٠٢٠الدراسيالعامنھایةوتقترب،اآلنالتنفیذقیدالرابعالدراسىالفصلجیدة.حالةفيشخصكلالرسالةھذهتجدأنآمل
إلى إجرائھا لتوفیردعمھم المستمر واستعدادھم لقبول التغییرات التي احتجنالقد كان عاًما مثیرا للغایة ، وأود أن أشكر الجمیع على

األرجحعلىسیكونھذا،لكن٢٠٢١أغسطسبحلولسیختفي19-كوفیدأنأخبركأنأتمنىآمنة.وتعلیمیةتعلمیةبیئةفياإلرشادات
طالب١٦٠٠٠منأكثرإعادةمنتمكنا،الضروريالتغییرمعوالتكیفتضحیاتناخاللمنأنھجمیًعاندركأننأملأمنیات.مجرد

األسبوعین األولینفي األنشطة الالمنھجیة. یسعدني أیًضا أن أبلغكم أنإلى الفصل الدراسي. سمحت لنا ھذه التغییرات أیًضا باالستمرار
من جدولنا الشخصي لمدة أربعة أیام كانا ناجحین للغایة.

التغییرات الالزمة لدعمالقادم ، نعلم أنھ یتعین علینا االستمرار في إجراءبینما نستعد ألسبوع تعلیمي مدتھ خمسة أیام للعام الدراسي
٢٠٢١-٢٠٢٠الدراسيللعامالتعلیميوالنموذجالجدولالتفصیلمنبمزیدسنناقش،مایو٢٨فيرسالتيفيوالصحة.التعلیم

یونیو٨و٧فيالجدولتغییر
لوجھوجھاًمتزامنةتعلیماتSCPSمدارسستوفریونیو.٨،الثالثاءیومالمدرسیةالمبانيإغالقسیتم،االبتدائیةاالنتخاباتبسبب

المتزامنغیرالتدریسفيالطالبسیشارك،یونیو٨الموافقالثالثاءیومفيللطالب.X-Dayیومھذاسیكونیونیو.٧،اإلثنینیوم
لوجھ.وجھاً،منتظمبشكلمتزامًنایزالالیونیو٧أسبوعمنتبقىماالمنزل.في

فرص التعلم الصیفیة
معاییر محددة فيالتعلم الصیفیة ھذه من تحدیات التصمیم التي تركز علىتتكون فرصةیسعدنا أن نعلن عن مغامرة التعلم العظیمة.

وجذابة وعملیة.الریاضیات واللغة اإلنجلیزیة باستخدام خبرات تعلم دینامیكیة

Theالعظیمةالتعلممغامرةحضورللطالبیمكنیوم.كلللطالبوالغداءوالفطورالنقلوسائلتوفیریتمللمشاركة؛تكلفةأيیوجدال
Great Learning Adventure،دعوةسیتماألساسیة.مدرستھمفيتقدیمھایتملمإذاأخرىمدرسةإلىالسفریمكنھم،ذلكومع

الحاجة.علىبناًء٢الجلسةأو١الجلسةفيللمشاركةالطالب

مدیرمعالتواصلیرجى،طفلكمشاركةفيترغبكنتإذاقریًبا.التسجیلتفاصیلالمدرسةمدیروسیقدممایو١٤فيالتسجیلیبدأ
Greatویبموقعزیارةیرجى،والثانویةوالمتوسطةاالبتدائیةالمدارسمستوىعلىالبرامجحولالمعلوماتمنلمزیدالمدرسة.

Learning Adventure.

Theالعظیمةالتعلممغامرةفيیشاركونالذیناإلعاقةذووالطالبسیتمكن Great Learning Adventureإلىالوصولمن
ذووالطالبكانإذا،ذلكإلىباإلضافةبھم.الخاصة504خطةأوIEPخطةفيالمبینالنحوعلىبھمالخاصةالتكیفوسائل
TheخاللالخاصالتعلیمطاقماستخداموسیتمللطفلIEPفيتحدیدھافسیتم،استعادةخدماتإلىیحتاجوناإلعاقة Great

Learning Adventureساعاتھذهاالستردادخدماتتجاوزتإذاالخدمات.ھذهلتنفیذThe Great Learning Adventure
، فسیتم إجراء الترتیبات لھؤالء الطالب لتلقي ھذه الخدمات.

فيأیامأربعةلمدة،یولیو٢٣الىیولیو٦منالمؤھلینIEPعلىالحاصلینللطالب)ESY(الممتدالدراسيالعامخدماتأیًضاستتم
مع مدیر الحالة الخاصالمباني في جمیع أنحاء قسم المدرسة ، یرجى المتابعةاألسبوع ، وأربع ساعات یومًیا. سیتم وضع البرامج في

بطفلك إذا كان لدیك أي أسئلة.

Chromebookأجھزة
منیتخرجأوطفلكینسحبلمماالصیفیةالعطلةخاللإلعادتھداعيفال،لطفلكChromebookكمبیوترجھازتخصیصتمإذا

ALEKSوRead180وDreamboxوLexiaمثلالصیفھذااإلنترنتعبربرامجأخرىمرةسنقدم.SCPSمدارس
ھذه.للطالب ونرید ضمان استمرار وصول الجمیع إلى موارد التعلم
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التسجیل في روضة األطفال
باستخداماآلنأطفالھمسجلذلكعلىواألوصیاءاآلباءتشجیعیتم.٢٠٢١-٢٠٢٠الدراسيللعاممفتوحاألطفالریاضفيالتسجیل

شخصًیا معاإلنترنت ، ستظل بحاجة إلى إكمال بعض المستندات وتقدیمھابعد إكمال جزء التسجیل عبر.نظام التسجیل عبر اإلنترنت
ھذا الخریف.نحن متحمسون للترحیب بأحدث طالبنامتاحة على موقعنا.قائمة بجمیع المستندات المطلوبة للتسجیلالمدرسة المسجلة.

المدرسة مستعًدا للتعلم واالستمتاع.روضة األطفال ھي وقت مثیر ونرید أن یأتي كل طفل إلى

COVIDبروتوكول
ھذامعالتعاملفينستمرأنیجباالجتماعیة.التجمعاتإلىإرجاعھمتمالذینطالبنابینCOVID-19تفشيمؤخًراشھدنالقد

الحساسیة أواألعراض كل یوم. اعلم أن أعراض ھذا الفیروس تشبھ أعراضالفیروس على محمل الجد ومواصلة فحص أنفسنا بحًثا عن
تكون مرتبطة بمشكلة صحیةأي من األعراض التالیة ، حتى إذا كنت تعتقد أنھا قدنزالت البرد. ال تأتي إلى المدرسة إذا كنت تعاني من

أخرى:
٢٤آخرفيفھرنھایتدرجة١٠٠منأعلىحمى●

ساعة
قشعریرة ، سعال ، ضیق في التنفس ، أو صعوبة●

في التنفس ،
إرھاق ، آالم في العضالت أو الجسم ، صداع ،●

فقدان جدید للتذوق أو الرائحة ،●
احتقان الحلق●
أو سیالن األنف●
، غثیان ، قيء ، أو إسھال●

لـإیجابًیااختبارهتمیعانيشخصأليتعرضتأوCOVIDاختبارنتائجینتظرشخصأليتعرضتقدكنتإذا،ذلكعلىعالوة
COVID،وأياألعراضھذهعنبحًثانفسكفحصفيتستمرأنوموظفیناطالبنالصحةبمكاناألھمیةمنالمدرسة.إلىتأتيال

المدرسة واتباعأثناء تواجدك في ممتلكات كمامةاالستمرار في ارتداء ال یجب علیك أیًضاتعرض محتمل قبل إرسال طفلك إلى المدرسة.
على األمراضالتخفیف من المخاطر الصحیة الصادرة عن مراكز السیطرةمتطلبات التباعد الجسدي المناسبة. نواصل مراقبة إرشادات

الالزمة.التغییراتإجراءوسنواصلللحاكمالتنفیذیةاألوامرمعجنبإلىجنًبا)VDH(و)CDC(منھاوالوقایة

مدرس ومدیر السنة الدراسیة
نحن محظوظونلدینا في كل مدرسة خالل اجتماعات مجلس إدارة المدرسة.خالل األشھر القلیلة الماضیة ، قمنا بتكریم معلمي العام

المكونة منأدعوكم لمشاھدة سلسلة الفیدیوفي جمیع أنحاء قسم المدرسة.بشكل ملحوظ ألن لدینا ھیئة تدریس متحمسة للغایة ومحترفة
أعلنأنجًدایسعدني.YouTubeعلىSCPSقناةعلىالمرشحینالعامومدیرالمدرسةفيالمعلمینجمیعتكرموالتيأجزاءخمسة

ھي السیدة كیانا بتلر فيباسمور من مدرسة روكي رن االبتدائیة ومدیرة العام لدیناأن معلمة العام لدینا على مستوى القسم ھي السیدة نینا
مدرسة بارك ریدج االبتدائیة.

مقاطعة ستافوردأود أن أشكر بشكل خاص جمیع موظفي المدارس العامة فيمرة أخرى ، أود أن أشكركم جمیًعا على دعمكم المستمر.
ویبقى آمًنا.لمدة أربعة أیام. كل شخص لدیھ عطلة نھایة أسبوع رائعةعلى عملھم الرائع في إعداد وتنفیذ أسبوع تعلیمي في الموقع

مع خالص التقدیر ،

سكوت ر. كیزنر ، دكتوراه.
المشرف العام لمدارس ستافورد
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