
، SCPS أعزائي عائالت وموظفي مدارس مقاطعة ستافورد 
 

 نحن اآلن على بعد أیام قلیلة من العودة االفتراضیة لطالبنا إلى المدرسة.  یعد دور أولیاء األمور هذا العام ، أكثر من أي وقت مضى ،
 جزًءا مهًما من مجتمع التعلم لدینا ، وأود أن أشجع مشاركة كل من الوالدین و / أو الوصي في دعم نجاح طالبهم في بیئة التعلم

 االفتراضیة هذه. أدرك أیًضا أنه كان على العدید من العائالت تقدیم تضحیات كبیرة عندما قررنا االنتقال إلى بیئة تعلیمیة افتراضیة من
 أجل سالمة طالبنا وموظفینا وزوارنا. أشكركم جمیًعا على كونكم شركاء رائعین ونحن نعمل من خالل هذا الفیروس الوبائي ونأمل أن

 نتمكن قریًبا من العودة إلى بیئة تعلیمیة "طبیعیة".
 

 هذا المساء بحلول الساعة ٦ مساًء ، ستكون كل مدرسة قد استضافت االجتماع الخاص بها. إذا فاتك االجتماع ، ستجد تسجیًال على موقع
 الویب الخاص بمدرستك. االجتماعات مفیدة وتزودك بالمعلومات الالزمة على مستوى مدرستكم.

 
 بعد ظهر هذا الیوم ، سیتلقى اآلباء الذین لیس لدیهم حساب Parent Vue بریًدا إلكترونًیا یحتوي على تعلیمات لالتصال بحساب

 طالبهم في نظام المعلومات الخاص بنا.  من المهم إنشاء حساب Parent Vue وتسجیل الدخول إلیه بانتظام.  هذه األداة ،  المتاحة كموقع
 ویب  ومن خالل تطبیق Parent Vue للمحمول ، تربط اآلباء واألوصیاء بجداول الطالب ، والمعلمین ، والواجبات ، وبطاقات

 التقاریر ، وتقاریر أهداف التقدم في IEP. إذا كان لدیك حساب وال یمكنك تذكر معلومات تسجیل الدخول الخاصة بك ، یرجى االتصال
 بمدرستك مباشرة للحصول على المساعدة.

 
  ستكون جداول الطالب متاحة یوم االثنین ٢٤ أغسطس. كجزء من استعدادك ، أشجعك على مواصلة زیارة

 موارد لتالمیذ وعائالت مدارس مقاطعة ستافورد . ستجد هنا أنت وأطفالك معلومات ومقاطع فیدیو مفیدة تصف كیفیة الوصول إلى دورات
 Canvas ، واستخدام أجهزة Chromebook ، والوصول إلى موارد أخرى.

 
 بدًءا من یوم االثنین ، ٢٤ أغسطس ، ستوفر مدارس مقاطعة ستافورد العامة (SCPS) مساعدة تقنیة ألولیاء األمور والطالب مباشرًة

 من الفنیین لدینا عبر البرید اإللكتروني أو االتصال الهاتفي ، من االثنین إلى الجمعة ، من الساعة ٧:٣٠ صباًحا حتى ٧:٣٠ مساًء
 للوصول إلى هذه الخدمة عبر البرید اإللكتروني ، أرسل اسم الطالب والمدرسة وعنوان البرید اإللكتروني لالتصال أو رقم الهاتف

 ووصًفا موجًزا   للمشكلة الفنیة إلى helpdesk@staffordschools.net. یمكنك أیًضا ترك رسالة على 571.699.0720 وسیقوم
 المسئول الفني بالرد على مكالمتك في نفس الیوم الدراسي أو في الیوم التالي.

 
 في یوم األربعاء ، ٢٦ أغسطس ، في تمام الساعة ٣٠: ٦ مساًء ، ستستضیف  اجتماع  افتراضي بخصوص  استراتیجیات التخفیف

 الصحیة . أرحب بكم لتقدیم أسئلتكم  إلى scpscomm calling@staffordschools.net في  موعد أقصاه ظهر یوم الثالثاء ٢٥
 أغسطس ٢٠٢٠.

 
 أنا أدعو المجتمع للمشاركة في لجنة اإلنصاف والتنوع والفرص (EDOC). تعمل هذه اللجنة كذراع استشاري لمكتب اإلنصاف

 والمساءلة التابع لمدارس مقاطعة ستافورد SCPS لضمان انتشار الممارسات العادلة في مدارس مقاطعة ستافورد  SCPS ، وأن یتم
 التأكید أن جمیع الطالب والموظفین یتم تقدیرهم و دعمهم. سیوفر دعم EDOC وتوصیاته معلومات مهمة لعملیة صنع القرار فیما یتعلق
 باإلنصاف والخدمات العادلة لقسم مدرستنا.  یرجى إكمال نموذج الطلب هذا بحلول یوم الجمعة ، ٤ سبتمبر ، إذا كنت مهتًما بالمشاركة في

 لجنة ٢٠٢٠-٢٠٢١. ستعقد اجتماعات افتراضیة یوم االثنین الثاني من كل شهر من الساعة ٣٠: ٦ - ٨:٣٠ مساًء. وسیعقد اجتماع
 توجیهي افتراضي یوم ٢٤ سبتمبر الساعة ٦:٣٠ مساًء للمواطنین الذین تم اختیارهم للمشاركة في هذه اللجنة المهمة.

 
 في الحادي والثالثین من آب (أغسطس) ، ستكون الوجبات متاحة لجمیع طالب مدارس ستافورد SCPS. یتم تشجیع جمیع الطالب على

 المشاركة في برنامج خدمة الوجبات ، سواء كانوا مؤهلین للوجبات مجاًنا أو مخفًضا أو بالسعر الكامل. سیتم تقدیم وجبات الطعام على
 الرصیف في مدارس مختارة والتوصیل في مواقع توزیع الحافالت المجتمعیة. في أیام االثنین واألربعاء والجمعة ، سُتقام خدمة الوجبات

  من الساعة ١٠:٣٠ صباًحا حتى ١ ظهًرا ، وستقدم  وجبات غداء ووجبة إفطار ساخنة جاهزة على رصیف  مدارسنا  ووجبات
 "Heat & Serve" في مواقع توزیع الحافالت المجتمعیة.

  
 باإلضافة إلى ذلك ، نقدم خدمة وجبة المساء التي ستقام یومي االثنین واألربعاء من الساعة ٥ مساًء حتى ٦:٣٠ مساًء في مواقع مدارس

 مختارة. تتألف الوجبات من عناصر "Heat & Serve" لإلفطار والغداء. یرجى زیارة  موقع SCPS لمزید من التفاصیل وقائمة
 مواقع الوجبات المشاركة. قم بزیارة  قوائم الوجبات  لالطالع على أحدث قوائم الطالب.
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 كما هو الحال دائًما ، أود أن أشكركم جمیًعا على تعاونكم وتفهمكم بینما نسافر مًعا إلعادة تصمیم نظامنا المدرسي حیث نبذل قصارى

 جهدنا لتحقیق هدفین مهمین ؛ 1) السالمة للجمیع و 2) استمراریة التعلم. أنا واثق من أننا عندما نبدأ المدرسة في الحادي والثالثین من
 أغسطس (آب) ، سوف تدركون العمل الجاد والمهم لموظفینا. أنا واقعي أیًضا أنه مع تقدم األیام واألسابیع ، سنواصل جمیًعا التحسن بینما

 نتعلم ما هو ناجح وما یحتاج إلى تعدیل. سیقطع صبرك وتفهمك شوًطا طویًال في دعم جهودنا والتزامنا بالقیام بما هو ضروري لتلبیة
 احتیاجات التعلم لدى طفلك في بیئة جائحة كوفید ١٩ COVID-19. لقد شجعنا المعلمین والمدیرین وموظفي الدعم على الحفاظ على

 التواصل المستمر مع أولیاء األمور ألن هذا سیكون الوقت المناسب لمشاركة األفكار والمعلومات والتعلیقات لمساعدتنا على التحسین. من
 فضلك ال تتردد في التواصل مع معلم (معلمي) طفلك ومدیر المدرسة إذا كنت ترید المزید من المعلومات ، أو لدیك مخاوف ، أو حتى

 تشارك بمجاملة.
  

 من فضلك استمتع بعطلة نهایة أسبوع رائعة وأذكرنا جمیًعا مرة أخرى باتباع اإلرشادات الصحیة الموصى بها حتى نتمكن مًعا من تقلیل
 تأثیر فیروس كوفید ١٩ COVID-19 في مجتمع ستافورد.

  
 بإخالص،

  
  دكتور سكوت ر. كیزنر.

 المشرف العام لمدارس مقاطعة ستافورد
 


