
،SCPSستافوردمقاطعةمدارسوموظفيعائالتأعزائي

وقد،ُینسىالعاًمابالتأكیدكانلقد.٢٠٢١-٢٠٢٠الدراسيالعامالمدرسينظامناسیودعأسبوعینمنأقلفيأنھتصدیقالصعبمن
منذ.١٩بـكوفیدالمتعلقةوالسالمةالصحةومتطلباتلطالبنااألكادیمیةاالحتیاجاتمنكللتلبیةالالزمةالتغییراتإجراءفيمًعانجحنا

وتذكیراتمحدثةمعلوماتلتقدیموالموظفینالعائالتإلىرسالة٣٥ذلكفيبماالعائالتإلىرسالة٥١أرسلت،٢٠٢٠فبرایر٢٨
من التوضیح. لن أرسلجمیًعا الذین قدموا لي اقتراحات وطرحوا أسئلة لمزیدمھمة حول األشیاء التي تحدث في قسم مدرستنا. أشكركم

والموظفین.العائالتإلىخطابإرسالسیتمیولیو٣٠في،تقلقالولكنالصاخبة)التنھدات(أسمعیونیوفيخطاًبا

تغییر الجدول الزمني السابع والثامن من یونیو
یوم)SOLالختبارالمبنىإلىیأتواأنالمقررمنالذیناالفتراضیینالطالب(باستثناءالطالبأمامالمدارسمبانيإغالقسیتم

SCPSمدارسستوفرالیوم.ذلكمدارسنامنالعدیدفيیتمالذي)االنتخاباتاالبتدائي(التصویتبسببیونیو٨الثالثاء
،یونیو٨الموافقالثالثاءیومفيللطالب).X-Day(یونیو٧الموافقاالثنینیوملوجھوجھاًتعلیماتومتزامنةتعلیمات
فإن،للتذكیرلوجھ.وجھاًومتزامنةتعلیماتأیامیظالنیونیو١٠و٩المنزل.فيالمتزامنغیرالتدریسفيالطالبسیشارك

یونیو.١٠الخمیسھو٢٠٢١-٢٠٢٠الدراسيالعاممنیومآخر

التخرج
منالعدیدتطلبتاألخیرةالسنةأنأعلمإنجازاتھم.علىخریجیناجمیعأھنئطالب.٢٤٠٠منیقربمایتخرجسوف،یونیو١٢في

عن إرادتك. أتمنىأحد االنتصارات على العدید من التحدیات التي كانت خارجةالتضحیات ، وآمل أن تنظر إلى الوراء ھذا العام باعتباره
ریاض األطفال إلىلدینا ، أشكركم على دعم أطفالكم طوال رحلة التعلم منلكل كبیر التوفیق والسعادة. إلى أولیاء أمور المتخرجین

لھم.الصف الثاني عشر وتشجیعھم على االستفادة من الفرص المتاحة

٢٠٢٢-٢٠٢١خطة
حصولیضمنأیامخمسةمدتھشخصيتعلیميبرنامجتصمیمھيالرئیسیةأھدافناكانت،٢٠٢٢-٢٠٢١الدراسيللعامخططناكما

الطالب من وإلىوسائل النقل ستعمل أیًضا بكفاءة وستكون قادرة على نقلجمیع الطالب على یوم تعلیمي كامل. أردنا التأكد من أن
فإننا نواصل احترامالتعلم وجًھا لوجھ ھو أفضل نموذج تعلیمي لألطفال ،المدرسة دون تعطیل وقت التدریس. بینما نؤمن بأن أسلوب

موقعناعلى2022-2021المدرسةخطةمراجعةیرجىلعائلتك.األفضلالخیارھوھذاكانإذااالفتراضیةالتعلیماتاختیارفيحقك
للحصول على تفاصیل حول التعلیم الشخصي واالفتراضي.

Greatالعظمىالتعلممغامرةفيالتسجیل Learning Adventure Adventure
Greatمن2و1للجلستینمفتوح Learning Adventure.علىتركزالتيالتصمیمتحدیاتمنھذهالصیفیةالتعلمفرصةتتكون

للمشاركة؛ یتم توفیرخبرات تعلم دینامیكیة وجذابة وعملیة. ال یوجد أي تكلفةمعاییر محددة في الریاضیات واللغة اإلنجلیزیة باستخدام
مایو٣١،االثنینیومبحلولطالبھاتسجیلالفرصةبھذهالمھتمةالعائالتعلىیجبیوم.كلللطالبوالغداءوالفطورالنقلوسائل

االتصال بمدیر الطفل للحصول على معلومات التسجیل.لتسھیل جدولة الحافالت. یجب على العائالت االبتدائیة

یولیو٢٧-یولیو١٢الثانیةالجلسة؛یولیو٩-یونیو٢٢األولىالجلسةاالبتدائیة:المدرسة
یولیو٢٩-یولیو١٢الثانیةالجلسة؛یولیو٩-یونیو٢٢األولىالجلسةاإلعدادیة:المدرسة
یولیو٢٩-یولیو١٢الثانیةالجلسة؛یولیو٩-یونیو٢٢األولىالجلسةالثانویة:المدرسة

التسجیل في ریاض األطفال
باستخداماآلنأطفالھمسجلذلكعلىواألوصیاءاآلباءتشجیعیتم.٢٠٢٢-٢٠٢١الدراسيللعاممفتوحاألطفالریاضفيالتسجیل

شخصًیا معاإلنترنت ، ستظل بحاجة إلى إكمال بعض المستندات وتقدیمھابعد إكمال جزء التسجیل عبر.نظام التسجیل عبر اإلنترنت
متاحة على موقعنا.قائمة بجمیع المستندات المطلوبة للتسجیلالمدرسة المسجلة.

https://www.staffordschools.net/domain/6835
https://www.staffordschools.net/domain/6835
https://www.staffordschools.net/Domain/4888
https://www.staffordschools.net/Page/21469
https://www.staffordschools.net/Page/21469
https://www.staffordschools.net/Page/14948


والطفولةاألطفالریاضبرامجفيطفلكتسجیلفيللمساعدةالصیفھذامتنقلةتسجیلمھرجاناتخمسةSCPSمدارستستضیف
ھذه األحداث.على موقعنا. المترجمون متاحون فيالمشاركة المجتمعیةللتواریخ والمواقع ، قم بزیارة صفحة أحداثالمبكرة.

معلومات اللقاح / متطلبات التحصین
Rappahannockموقعزیارةفياالستمراریرجىالصیفیة.العطلةطوالCOVID-19لقاحعیاداتستعمل Area Health

Districtللتسجیل.مطلوًباولیساختیاريلقاحھذا.المتاحةوالمواقعالتواریخلمعرفة

الخاص بك.والثاني عشر إلى ممرضة مدرستك إلضافتھا إلى سجل الطالبیمكن تقدیم متطلبات التحصین المتزایدة للصفین السابع
Rappahannockمنطقةطلبت Area Health District (RAHD(لاللتحاقالمطلوبةاللقاحاتعنالبحثعائالتنامن

علیھم.المؤمنغیرللطالباللقاحاتRAHDستوفرالمحلیة.الصیدلیةأوالصحیةالرعایةمقدمخاللمنبالمدرسة

یونیو٩الىمایو٣١منالفترةفيالوجباتخدمةتعدیل
طفیف.بشكلالوجباتخدمةتوزیعتغییرسیتم،النحوھذاعلى.٢٠٢١مایو٣١اإلثنین،الذكرىیومفيالمدارسإغالقسیتم

NorthالثانویةستافوردنورثفيCURBSIDEالرصیفخدمةSCPSستوفر،مایو٣١،االثنینیومفي Stafford HS
Shirleyاالعدادیةھایموشیرلى Heim MSاالعدادیةوجایلGayle MSوستفتح،مساًء١حتىصباًحا١٠:٣٠الساعةمن

،االثنینیومالرصیفعلىمسائیةخدمةھناكتكونلنظھًرا١حتىصباًحا١٠:٣٠الساعةمنالعادیةالحافالتتوزیعمواقعجمیع
یونیو.٢األربعاءیومالعادیةالمسائیةالوجباتعملیاتSCPSتستأنفسوفمایو.٣١

الرصیفوجباتتوزیعتعدیلسیتم،النحوھذاعلىلوجھ.وجًھاالمتزامنةالتعلیماتتنفیذسیتم،یونیو٧الموافقاالثنینیومفي
الرصیفعلىالعادیةالوجباتتوزیعسیتمیونیو.7فيوالحافالتالرصیفعلىوجباتخدمةھناكتكونلنوالحافالت.

.9یونیواألربعاءیوميالعادیةالرصیفالمساءوجبةالعملیاتوجمیعیونیو.٨الثالثاءیوموالحافلة

خدمة الوجبات فى الصیف
الذین یحضرون التعلمسیحصل الطالبسیكون مجانا لجمیع األطفال ھذا الصیف.أنا متحمس أن أحیطكم علما بأن وجبة اإلفطار والغداء

وجباتالمخصصة لھم كل أسبوع. قد تلتقط عائالت التعلم الصیفيالصیفي على أربع وجبات إفطار وأربع وجبات غداء في المدرسة
١٢:٤٥الساعةمناألربعاءأیامفيالثانویةستافوردمدارسأوفورجكولونیالأوستافوردنورثفيالرصیففيإضافیینیومینلمدة

مساًء١:٤٥إلىمساًء

اإلفطارلوجباتالیوميالعرضستةدونوماعاًما١٨بینأعمارھمتتراوحالذیناألطفالوجمیعاالفتراضیونالطالبیلتقطوقد
إلىظھًرا١٢:٤٥الساعةمنفقطاألربعاءأیامالثانویةستافوردمدارسأوفورجكولونیالأوستافوردنورثفيالرصیففيوالغداء
الصیف.خاللالمجتمعیةالحافالتوجباتتوزیعیتمولنالظھربعد١:٤٥

أشكراألمریكي.الجیشفيالخدمةأثناءماتواالذینوالنساءالرجالاألمریكیةالعطلةھذهتكرمالذكرى.یومھومایو٣١االثنینیوم
على التضحیات التي تبذلونھا.أولئك الذین خدموا أو یخدمون حالًیا في الجیش األمریكي

القادم سیكونومرونتكم طوال ھذا العام الدراسي. أعلم أن العام الدراسيكما ھو الحال دائًما ، اشكركم جمیًعا على تفھمكم وشراكتكم
وأصدقائك.، وآمل أن تحصل على وقت لالسترخاء واالستمتاع مع عائلتكعاًما رائًعا. أتمنى للجمیع عطلة صیفیة ھادئة وصحیة

مع خالص التقدیر ،

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

https://www.staffordschools.net/Page/32024
https://www.vdh.virginia.gov/rappahannock/covid-19-vaccination-information/
https://www.vdh.virginia.gov/rappahannock/covid-19-vaccination-information/

