
 ، SCPSخانوادە ها و کارکنان ع��ز 

و  کاتبماستافورد رای داد که همه کارکنان و دا�ش آموزان موظفند هنگام ورود به  مدارس شهر  ، هیئت مدیرەگذشته  شب

اتژی های کاهش است   ۲۱حداقل تا  مدرسه یسوار شدن بر ات��وس ها سپتام�ب روکش بپوشند. این رای ال�ه د�گری از اس�ت

ی از    این مهم است چونکمک � کند.   COVID-19که به ما در جلوگ�ی
�
دا�ش آموز پنج روز در هفته به  ۳۰،۰۰۰تق��با

 آموزش حضوری باز � گردند. 

ل ماسک ها ن�ازی به پوش�دن ن  ماسک ندارند. در طول ت���ت بدین ، غذا خور در خارج از م�ن
گ

اخل د دن �ا هنگام شکست�

ن انجام فعال�ت بدین بردارند. در صورت لزوم برای سالن دا�ش آموز �ا  IEP، دا�ش آموزان ممکن است ماسک ها را در حنی

ا�ط س خواهد بود. کارکنان با �ش ، معاف�ت ها �ا سایر اقامتگاە ها در دس�ت ا�ط م��وط به سالمیت زش� مستند که پ سایر �ش

ند.   مانع استفادە از ماسک � شوند با�د برای بحث در مورد محل اقامت احتما� با منابع ا�ساین تماس بگ�ی

�ــــح زمان استفادە از ماسک در تمام ساختمانهای   کمک � کند:   SCPSنمودار ز�ر به ��ش

 ۲۱-۴-۸    پال�� ماسک مکاتب استافورد
ن شدە                      مکان                                                          ن ناشدە                               وا�سنی  وا�سنی

 ب� ب� در داخل با شا�ردان
 نخ�ی  نخ�ی  در وقت طعام

 به �سبت وضع�ت به �سبت وضع�ت در داخل ورزش
وضع�تبه �سبت  به �سبت وضع�ت سپورتدر داخل   

 ب� تخص� ب� تخص� کورس در داخل
در داخل لوازم موس��ت که با دست نواخته 

 م�شوند
 ب� تخص� ب� تخص�

 ب� ب� داخل بدون شا�ردان
 ب� ب� داخل �س ها

 نخ�ی  نخ�ی  در ا�ستگاە �س ها
ون  نخ�ی  نخ�ی  تف��ــــح در ب�ی

 استافورد میباشد. این رهنمود به تمام پرسونل و شا�ردان مدارس 
 

 : م�ده را انجام � ر �ماسک، موارد ز  دن�همراە با پوش

 . د �مدرسه انجام ده ا �روزانه را قبل از آمدن به محل کار  بهداشیت  یها معاینه •
 ؛د �را تا حد ممکن ادامه ده فاصله اجتما� •
 . د �کن  ق�کنندە را �ش�   مکرر دست و استفادە از ضدعفوین  یشستشو  •
ن و تم لمس باال را ضدعفوین  به طور منظم سط�ح •  . د �کن  �ی
•  

گ
 تماس. و ایب �ارائه رد یبرا ر�ــهنکبا بخش بهداشت منطقه  هماهن�

اس�و ف ه�بهبود ته�  یاقدامات برا ر یهوا و سا ه�تصف یاستفادە از دستگاە ها •  . د �هوا را ادامه ده ونیل�ت

ها و ا�ستگاە ها  ن مهم است که همه ما در هفته های اول مدرسه در مورد ات��وس های مدرسه صبور باش�م. مس�ی همچننی
�ن نحو ن�ازهای خانوادە خود را برآوردە � کن�م.  ن شوند که ما به به�ت ند تا مطمنئ  به طور مداوم مورد ارز�ایب قرار � گ�ی

https://www.cdc.gov/quarantine/masks/mask-travel-guidance.html


 برا
�
ن مهم است که همه ما به درسیت برای  . د �و نقل ما مراجعه کن لحم ت�به وب سا ش�ت �اطالعات ب یلطفا همچننی

 ات��وس های مدرسه خود توقف کن�م تا دا�ش آموزان ما با خ�ال راحت سوار و پ�ادە شوند. 
�
 د �ذار لحظه وقت بگ ک�لطفا

��وس مدرسه تابلو ات مو کجا عالئ توقف کند، � د �با دهد چه ک� � حیکه توض  د �کوتاە را تماشا کن  یدئو �و  نیتا ا
 .زنن خاموش است و چراغ ها چشمک �

 باش�د تا از رانندگان ما بهمن � خواهم از شما �شکر کنم و ام�دوارم همه شما که سوار ات��وس � ش��د با من همراە 
" و "روز خویب داشته دا�ش آموزانمان به مدرسه خاطر تعهدشان در بازگشت ا�من ، �شکر کنم. حداقل مبادله "صبح بخ�ی

ن دا�ش آموز و رانندە لحن �س�ار مثبیت برای روز مدرسه ا�جاد � کند  .باش�د" بنی

برای هر دا�ش آموزی آرزوی موفق�ت � کنم و از کارکنان و والدین  این به احتمال ز�اد آخ��ن نامه جامعه من خواهد بود. 
 .برای مشارکت عا� در سه سال گذشته �شکر � کنم

 

 لصانه،خم

ر ن  سکات کی�ن

 ر��س عمو�

https://www.staffordschools.net/Page/16429
https://www.youtube.com/watch?v=7iDWWEe12nA
https://www.youtube.com/watch?v=7iDWWEe12nA
https://www.youtube.com/watch?v=7iDWWEe12nA

