
،SCPSستافوردمدارسوموظفيعائالتأعزائي

، ومعلمینایسیر بشكل جید للغایة. یتعلم الطالب ، وھم یزدھرونطالبنا اآلن في فصولھم الدراسیة لمدة أسبوعین والتعلیم
لمدة خمسة أیام في بیئة آمنة على رأس أولویاتنا.متحمسون لوجودھم في فصولھم الدراسیة. یظل التعلیم الشخصي

فيCOVID-19كوفیدیزالال،نعلمكمابالفعل.بھالتنبؤیمكنالعالمناأنالماضیةعشرالثمانیةاألشھرعلمتنالقد
الفیروستأثیرلمعرفةبناالخاصةCOVID-19معلوماتلوحةزیارةعلىأشجعكمجتمعنا.فياالنتقالمنعاٍلمستوى
)CDC(األمراضعلىالسیطرةمراكزإرشاداتعلىبناًء،COVID-19لـطفلكتعرضإذا.بمدارسناالخاصالتاجي
أوطالبمنبالقربالطالبكانإذالدینا.الصحيالحجربمتطلباتاخطاركفسیتم،)VDH(بفیرجینیاالصحةوإدارة

ریاضي ،الفصل الدراسي ، أو في الحافلة ، أو في تدریب فریقموظف آخر ثبتت إصابتھ بالفیروس ، كما ھو الحال في نفس
وما إلى ذلك ، فستتلقى رسالة.

ھو مطلوب من قبل مركز السیطرة على األمراض من أجلیجب أن نكون واقعیین ونستمر في عزل الطالب وعزلھم كما
المتداولةأدعوك لمراجعة األسئلة، سیستمر في تلقي التعلیمات.تقلیل االنتشار في مدارسنا ومجتمعنا. أثناء عزل الطالب

بنا.الخاصةوالعزلالصحيالحجربروتوكوالتبالتفصیلتشرحوالتي،2021-2022

ویجب أن نكون مدركین لحقیقة أننا قد نكون مطالبین بالتحول،تستمر أعداد فیروس كورونا في مقاطعة ستافورد في االرتفاع
معفي حین أن التعاونإما كصف دراسي أو مدرسة أو قسم.من نموذجنا التعلیمي الحالي إلى نموذج افتراضي في المستقبل

لنا أننموذج تقدیم التعلیم الخاص بنا ، فمن الضروري بالنسبةقبل اتخاذ أي قرار لتغییرقسم الصحة المحلي سیكون مطلوًبا
كان فينكون مستعدین كمجتمع تعلیمي إلجراء ھذا التبدیل إذانكون مستعدین ونخطط لمحاور التعلم االفتراضي. یجب أن

مصلحة الحفاظ على سالمة طالبنا ومواصلة تعلیمھم.

یوجد رقم أوسوف یدفعنا إلى التحول إلى التعلیمات االفتراضیة. اللقد سئلت عدة مرات خالل األسبوعین الماضیین ما الذي
نواصل وضعاالفتراضیة في أي من اإلرشادات التي نتلقاھا. یجب أننقطة بیانات واحدة تؤدي إلى االنتقال إلى التعلیمات

والبقاءالوجھ بشكل متسق وصحیح ، وغسل الیدین بشكل متكرر ،استراتیجیات التخفیف الخاصة بنا ، لتشمل ارتداء أغطیة
قادًرا.كنتإذاCOVIDكوفیدلقاحعلىوالحصول،المرضعندالمنزلفي

مجلسإلىیولیو٢٧یومقدمناهالذيالتقدیميالعرضفيالموضحةالطبقاتمتعددةالتخفیفاستراتیجیاتإلىباإلضافة
المؤشراتوتقییم،CDCاالمراضفىالتحكممركزومنVDHمنالمقدمةاإلرشاداتاتباعسنواصل،المدرسةإدارة

الرئیسیة في قسم مدرستنا قبل التحول إلى التعلیم االفتراضي.

القدرة على اتباع استراتیجیات التخفیف لدینا ؛●
معدل التطعیم في مجتمعنا ؛●
عدد اإلرساالت المجتمعیة والمدرسیة ؛●
؛قدرتنا على توظیف األشخاص المناسبین في المناصب المناسبة●
وقدرتنا على اقتفاء أثر لإلتصال.●

سبوتسیلفانیا وكارولین وكینج جورج وفریدریكسبیرغ سیتيیلتقي قسم مدرستنا كل یوم ثالثاء جنًبا إلى جنب مع مدارس
المقبلالثالثاءالتخفیف.واستراتیجیاتالمحلیةCOVID-19كوفیدبیاناتلمراجعةلدیناالصحةقسممنموظفینمعالعامة

مطلوًبا.إلى مراقبتھا لتحدید ما إذا كان نموذج التعلم البدیلسنناقش المزید من المقاییس التي تحتاج أقسام المدرسة

https://www.staffordschools.net/Page/29163
https://www.staffordschools.net/Page/29163
https://www.staffordschools.net/Page/32122
https://www.staffordschools.net/Page/32122
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/covid-19-in-virginia/community-transmission/
https://law.lis.virginia.gov/uncodifiedacts/2021/session2/chapter456/
https://law.lis.virginia.gov/uncodifiedacts/2021/session2/chapter456/
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/Mitigation%20Strategies_8-20-21.pdf
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/Mitigation%20Strategies_8-20-21.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2021/03/Interim-Guidance-to-K-12-School-Reopening.pdf


إذا انتقل فصل دراسي أو مدرسة أو قسم إلى الوضع االفتراضي:

سیتم استخداماالتصال بالوالدین وسیتم إجراء التبدیل في الوقت المناسب.إذا كان علینا االنتقال إلى التعلیم االفتراضي ، فسیتم
Googleوجوجلكانفاس Meets and Canvasسیستمرمتزامن.وغیرمتزامنبشكلللطالبإرشاداتلتوفیر

في الوصول، اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة ، الطالب ذوو اإلعاقة)الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة (الوصول إلى التكنولوجیا
یتم فیھا توفیربھم. سیتم إبالغ أولیاء األمور بأي سیناریوھات قد الإلى خدماتھم على النحو الذي تحدده خطط التعلم الخاصة
بدیل غیر متزامن.تعلیمات متزامنة بشكل معقول أو مناسبة وتزویدھا بحل

للموظفین والعائالتاعتبارات التكنولوجیا لالنتقال إلى التعلم االفتراضي

حالة الحجر الصحي؟ھل نرسل اجھزة الموظفون والطالب إلى المنزل یومًیا في●
، البروجیكتر) معدة وجاھزة لالنطالق؟ھل تقنیة الفصل الدراسي الخاصة بك (اوىل ، التلفزیون●
؟Kajeetلالنترنتجھازتحتاجأولدیكھل●
Canvasدوراتإعدادتمھل● LMSإلیھا؟للوصولمستعدینطالبكوھلبكالخاصة
)540.940.6915(مساًء٤:٣٠حتىصباًحا٧الساعةمنالطالب/األمورألولیاءالتقنیةالمساعدةمكتبیعمل●

اإللكترونيالموقع؛helpdesk@staffordschools.netاإللكترونيالبرید؛
https://helpdesk.staffordschools.net.

في المستقبل. منقریًبا ، ولكن ال یمكنني القول أن ھذا لیس احتماًالال تشیر ھذه الرسالة إلى أننا سننتقل إلى نموذج افتراضي
حالقد الحظوا كیف سیبدو النموذج التعلیمي االفتراضي فيالمھم للغایة أن یكون أولیاء األمور والطالب والموظفین

اضطررنا إلى التحول إلى نموذج تقدیم تعلیمي افتراضي.

الحصول علىعلى ھذا الوباء المتطور باستمرار. إذا كنت ترغب فيكما ھو الحال دائًما ، نقدر تعاونك بینما نواصل التغلب
مراجعة مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك أو العثور علىمزید من المعلومات حول مكان الحصول على التطعیم ، فیرجى

./virginia.gov.اللقاحعلىموقع

مع خالص التقدیر ،

سكوت آر كیزنر ، دكتوراه.
المشرف العام لمدارس ستافورد

mailto:helpdesk@staffordschools.net
https://helpdesk.staffordschools.net
https://vaccinate.virginia.gov/

