
 
 

 أعزائي عائالت وموظفین مدارس مقاطعة ستافورد العامة،

 كما تعلمون اآلن ، ستعود مدارس مقاطعة ستافورد كاونتي العامة (SCPS) إلى التعلم في نموذج افتراضي للفصل الدراسي األول من العام الدراسي
 ٢٠٢٠-٢٠٢١ في األسبوع الذي یبدأ في ٣١ أغسطس. هناك تعدیل واحد لجدول المدرسة الثانویة. ستعمل المدارس الثانویة من الساعة ١٠ صباًحا

 إلى ٣ مساًء بدًال من ١١ صباًحا - ٤:١٥ مساًء خالل الفصل الدراسي األول ما لم تتطلب بیانات الصحة والتعلیم منا البقاء على جدول زمني افتراضي
 بعد الفصل الدراسي األول. سیحدث تعلیم المدرسة اإلعدادیة أیًضا من الساعة ١٠ صباًحا إلى ٣ مساًء ، كما تم اإلبالغ عنه سابًقا. ال توجد أیًضا

 تغییرات لجداول المرحلة االبتدائیة. ستحصل المجموعة  "أ"  على تعلیمات من ٨-١ والمجموعة  "ب"   من ٩-٢. سوف یناقش مدیر المدرسة و / أو
 المدرسین الجدول الزمني لطفلك بمزید من التفصیل مع اقترابنا من ٣١ أغسطس. كما نأمل أن یتم تنفیذ جدول تجریبي یتكون من التعلیم االفتراضي

 والتعلیم وجها لوجه للمرحلة االبتدائیة في أوائل أكتوبر إذا كانت البیانات الصحیة والتعلیمیة تدعم هذا الهدف. سیتم مشاركة المزید من المعلومات مع
 اقترابنا من هذا التاریخ.

 الجمیع یفهم أهمیة التعلیم وجهًا لوجه ، ومع ذلك ، إذا لم نكن نعرف شیًئا آخر عن كوفید ١٩ COVID-19 ، فإننا نعلم أن هذا وضع مرن مع العدید
 من الشكوك. تم االنتقال إلى بدایة افتراضیة بعد التفكیر بعنایة في اتجاهات الوباء األخیرة ، باإلضافة إلى العدید من الرسائل التي تلقیناها منكم. ومع

 ذلك ، یستمر نظام مدرستنا في تنفیذ جمیع استراتیجیات التعدیالت الصحیة الموصى بها بما في ذلك التباعد االجتماعي ، وأغطیة الوجه اإللزامیة من
 القماش ، وعملیات فحص النظام المیكانیكیة واستبدال المرشحات ، والتنظیف الشامل ، وفحص درجة الحرارة وزیادة الصابون وتعقیم الیدین. ال

 یمكنني أن أؤكد بما فیه الكفایة أنه عندما یعود طفلك إلى مرافق مدارسنا ، بما في ذلك الحافالت ، یجب أن یبقى في المنزل إذا كان یعاني من الحمى و
 أو یشعر بالمرض.

 كن مطمئًنا أن طفلك سیحصل على تجربة تعلم قویة في هذا النموذج االفتراضي. نحن نتعاون في التطویر المهني للموظفین حتى نزودهم باألدوات
 والمعرفة لتقدیم تعلیمات افتراضیة ، وسنوفر  للعائالت نفس الفرصة لتعلم كیفیة استخدام المنصة االفتراضیة  كجزء من توجیه العودة إلى المدرسة .

 سیتلقى جمیع الطالب جهاز كمبیوتر Chromebook لدعم التعلم االفتراضي خالل أسابیع ١٧ و ٢٤ من أغسطس. سیتصل بك مدیر المدرسة بشأن
.Chromebook عملیة توزیع 

 هناك فئات محددة مستثناة من الطالب یمكن اعتبارها للتعلم وجهًا لوجه ، بما في ذلك الطالب ذوي اإلعاقات على معاییر التعلم المتوافقة أو على أساس
 كل حالة على حدة كما یحددها الفریق حسب الخطة التعلیمیة الخاصة IEP لطفلك. باإلضافة إلى ذلك ، قد یشارك بعض المتعلمین للغة اإلنجلیزیة ،

 وطالب محدودون في التعلیم المهني والتقني (وفًقا للمنهج الدراسي) ، إلى جانب الطالب الذین لیس لدیهم اتصال باإلنترنت في التعلم وجًها لوجه. مع
 تقدم العام ، قد تتم دعوة الطالب اآلخرین لتلقى دروسهم وجًها لوجه بناًء على احتیاجات التعلم الخاصة بهم. سیتصل مدیر المدرسة بعائالت هذه الفئات

 المستثناة في األسابیع القادمة لتحدید ما إذا كان التعلیم وجهًا لوجه قد یكون خیارًا لطفلهم. قد یختار الوالدان بالطبع بقاء طفلهما على نموذج افتراضي
 فقط.

 أرید أن أذكركم بأن التطعیمات ومتطلبات التسجیل األخرى ال تزال ضروریة لطفلك لبدء المدرسة. ستوفر وزارة الصحة في والیة فرجینیا عیادة
Colonial  یوم الثالثاء ، ١٨ أغسطس ، من الساعة ٤:٣٠ - ٧:٣٠ مساًء في منحدر االتوبیسات فى مدرسة كولونیال فورج الثانویة TDap تطعیم 
 Forge High School. ستكون هذه عیادة تقدم لك الخدمة وانت بسیارتك حیث سیتم تقدیم اللقاحات من ممرضو المدارس SCPS ، بالتنسیق مع

 فریق االحتیاط الطبي للمارینز.

 سیستمر برنامج خدمة الوجبات الصیفیة الحالي حتى الخمیس ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠. لن تكون هناك خدمة وجبات طعام خالل أسبوع ٢٤ أغسطس حیث
 نخطط ونستعد لالنتقال إلى العام الدراسي الجدید. ستستأنف خدمة توزیع وجبات الطعام یوم االثنین ٣١ أغسطس ٢٠٢٠. نحن بصدد توسیع مواقع

 توزیع وجباتنا وتعزیز قوائم الوجبات الطالب لدینا للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١. المزید من المعلومات التفصیلیة حول مواقع الوجبات ومواعید
 التسلیم ستصدر قریًبا.

 أفهم أن هذا وقت غیر مستقر للكثیرین. سأستمر في تقدیم اجتماعات ورسائل أسبوعیة إلبقائكم على علم بالتغییرات. لدینا االجتماع المقبل في١٢
 أغسطس. وستتضمن الموضوعات برامج التعلیم الخاص ، الموهوبین ، ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة. سیتم مشاركة المزید من المعلومات األسبوع المقبل.

 أذكرك بمواصلة اإلشارة إلى  أسئلة الموظفین والمجتمع  على موقعنا. یرجى أیًضا االتصال بمدیر المدرسة للحصول على أسئلة محددة تتعلق بتعلیم
 طفلك. یجب أن تتوقع أن تسمع من مدیر المدرسة الخاص بك فیما یتعلق باالجتماعات الخاصة  بمدرستكم في المستقبل القریب. في األسبوع المقبل ،

 سأقدم مزیًدا من التوضیح حول جدولة المجموعة "أ" و "ب" للعائالت.

 

 

 

https://sites.google.com/staffordschools.net/outreach-training-portal/home?authuser=1
https://www.staffordschools.net/Page/29896


 

 أود أن أرحب بمعلمینا الجدد الذین سیبدأون رحلتهم المهنیة في مدارس مقاطعة ستافورد SCPS معنا في ٣ أغسطس. لقد قمنا بتوظیف مدرسین
 ممتازین ومتحمسین لتعلیم طفلك. أعلم أن لدیهم العدید من اإلدارات المدرسیة لالختیار من بینها ، وأشكر معلمینا الجدد على اختیار مدارس مقاطعة

 ستافورد العامة.

 أتمنى لكم جمیعًا أسبوعًا سعیدًا وصحیًا. رتب بعض الوقت لالسترخاء ، ویرجى اتباع جمیع استراتیجیات االحتیاطیات الصحیة الموصى بها أثناء
 تواجدك خارج منزلك. معا یمكننا الحد من انتشار فیروس كوفید ١٩ COVID-19 في ستافورد. شكرا لكم.

  مع خالص التقدیر

   دكتور سكوت كیزنر

 المشرف العام لمدارس مقاطعة ستافورد

 


