
 ،SCPSخانوادە ها و کارکنان ع��ز 

  ۹به تار�ــــخ 
�
ن به ما ملحق � شوند. ما  ۳۰آ�وست، تق��با ن روز سال تحص�� ه�جان انگ�ی هزار دا�ش آموز مشتاقانه در اولنی

ندە با هم ارتباط برقرار کردە و رشد �   هر هفته پنج روز در کالس های درس خود خواه�م بود و به عنوان �ک جامعه �ادگ�ی
ی که آنها را  ن متحد � کند این است که آنها معلم های دلسوزی  کن�م. هر �ک از دا�ش آموزان ما متفاوت است، اما چ�ی

ە آشکار در معلمان ما یب نظ�ی م�که هر کاری که الزم است برای کمک به آنها در موفق�ت انجام   دارند  ن  دهند. شفقت و انگ�ی
 است، و ما به عنوان بخ�ش از م���ان باورنکردین به زودی از فرزند شما به خانه های ما استقبال خواهند کرد. 

 به خاطر داشته باش
�
وع سال تحص  د �لطفا کامً�   کرومبوکهر روز با خود   با�د ، دا�ش آموزان -۲۰۲۲-۲۰۲۱ ��که با �ش

واست شما درخ م�کن  � ، ما س�د �کن  فرزند خود فکر � یبرا ی. ا�ر هنوز به آموزش مجاز د نشارژ شدە همراە داشته باش
 مدم�را برآوردە کن

�
 به خاطر داشته باش. د �مطلع کن خود را  ساختمان ر ی. لطفا

�
 یبرا ید�دج یساز  من�که الزامات ا  د �لطفا

ن قبل از اول د �دا�ش آموزان مهد کودک با نکهیوجود دارد. و ا ۱۲و  ۷ ه�دا�ش آموزان پا ش�افزا روز مدرسه مدارک  نی
 و موارد ورود به مدرسه را به روز کردە باشند.  ونیناسیوا�س

 ید�جد است�حال، بخش مدرسه هنوز س نیاالت م��وط به استفادە از ماسک همچنان وجود دارد، با او دانم که س من �
وع مدرسه تع یبرا ن �ش کنند   � یو �ی پ ا �نیرج�وزارت بهداشت و  یاستافورد از دستورالعمل ها نکردە است. مدارس دولیت  ینی

ا آنه یدستورالعمل ها کردند که ما به  ه�کارکنان توصمختل کرد.   ۲۰۲۰چ دستورالعمل ما را در مار  ی�ی که همه گ  از زماین 
مدرسه  رەیمد ئتی. ساعت جلسه هد ن�ی گ  � م�تصم ۷ساعت  به �ستا  ۴مدرسه در  رەیمد ئتیحال ه نیبا ا ،م�ادامه ده

تا  خود  و فاصله اجتما� ماسکداخل ساختمان خود از  یکه در ساختمانها  م�کن  � ق�زمان ما هنوز شما را �ش�  نیدر ا
اتژ مدرسه رەیمد ئتیه م��س از تصم. د �حد ممکن استفادە کن ز کاهش سالمت (از جمله استفادە ا  یها ی، ما تمام اس�ت
 . م�گذار   � ان�تماس) را با مردم در م ایب �ماسک و اطالعات رد

 در های باز

ن ، ما مندەیهفته آ ن فرصت شگفت انگ ک� نیبود. ا م�باز در هر سطح کالس خواه در های �ان�ی ش آموزان شما و دا� یبرا �ی
اتژ  و با بر�ن  د �، با معلمان خود مالقات کند �کن  دن�درس ما د یشما است که از کالس ها  یا براکه م  مه� یها یاز اس�ت

 یرازمان ب ن�را در مورد به�ت  یش�ت �ب ات�شما جزئ ر ی. مدد �آشنا ش�  م�در نظر گرفته ا COVID-19 روس�تداوم کاهش و 
 دهد.  ان به شما ارائه �خانوادە از ساختم د �بازد

 آ�وست ۳ها: سه شنبه،  ستان�ی دب •
 آ�وست ۴: چهارشنبه، یی مدارس راهنما •
 آ�وست ۴: چهارشنبه، کود�  ه�مرا�ز آموزش اول •
 تسو �ا  ۵: پنجشنبه، یی مدارس ابتدا •

 غذا س��و 

نم . خوشحالم که اعالم کاین مهم است که ما به عنوان �ک بخش مدرسه ن�ازهای آموز�ش خانوادە های خود برآوردە کن�م
هر روز صبحانه و ناهار مقوی در�افت � کنند بدون هیچ  ۲۰۲۲-۲۰۲۱همه دا�ش آموزان ثبت نام شدە در سال تحص�� 

ستان ۵صبحانه و  ۵ه��نه ای. دا�ش آموزاین که در آموزش مجازی ثبت نام کردە اند ممکن است   وعدە ناهار را در دب�ی
آ�وست  ۱۱بعد از ظهر انتخاب کنند. آغاز  ۵تا  ۴روزهای چهارشنبه از ساعت  ستافورد های فورد  �انارت ستافورد 

۲۰۲۱. 
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ا�ط بودن برای سایر شود  ا�رچه وعدە های غذایی مدرسه برای همه کودکان را�گان ارائه � ، بودجه مدرسه و واجد �ش
 دارد. خانوادە ها �ش��ق

گ
اهش � شوند که برنامه وعدە غذایی را�گان و ک برنامه ها به برنامه های کامل وعدە غذایی �ست�

ون�� مزا�ا ا�ط بودن مزا�ای انتقال همه گ�ی ال��ت را ارائه دهند. خانوادە هایی که از مزا�ای   (P-EBT) �افته برای واجد �ش
ستفادە � کنند ا (TANF) استفادە � کنند �ا از کمک موقت برای خانوادە های ن�ازمند (SNAP) برنامه کم� تغذ�ه تکم��

ا�ط  .باشند P-EBT ممکن است به طور خودکار واجد �ش

 حمل و نقل

س خواهد بود.  یی ات��وس دا�شجو ف�تکال  از منبع از دوم آ�وست در دس�ت
�
ات��وس  ف�مشاهدە تکل یبرا eLinkلطفا

 � ق��ش�  نیوالد ما موجود است.  ت�منبع در وب سا نیاستفادە از ا ی. دستورالعمل هاد �دا�ش آموزان خود استفادە کن
ن که ب  این �دا�شج�  یکنند. ممکن است برا  برر� ��وسات ف�انجام وظا یرا برا eLink ستم�شوند که هر روز س  ۶تا  ۲ نی

ن ات��وس تضم یآ�وست ثبت نام کردە اند وا�ذار  وع است�شدە  نی ا�ش آموزان د یات��وس برا ف�مدرسه تکل. ا�ر تا �ش
ارائه  ی. براد �ده ب�ترت یگر �د یی ما، جابجا ستم�در س ف�تکل ل�تا زمان تکم د �، ممکن است مجبور ش� د �نیب خود ن�

 ع�ت �موارد، �  ش�ت �. در بد �استفادە کن Issuetrak ما، نیاستعالم آنال  ستم�از س د �ش�  � ق�، �ش� ان�خدمات به�ت به مش�ت 
 کرد.   د �خواه افت�پاسخ در  تماس تلفین  ک�از 

ط و حمل و نقل ما داشته است. نه حمل و نقل و نه بخش مدرسه مقررات م�� ستم�بر س یاد�ز  �ی تأث �ی همه گ یمار �ب نیا
ن را تع �کبه پاندم بهداشت  یارائه شدە توسط آژا�س ها یها یی استانفورد همچنان از راهنما کنند. مدارس دولیت   ن� ینی

 است.  از �ن زمان، هنگام سوار شدن بر ات��وس، ماسک مورد نیخواهند کرد. در ا یو �ی و فدرال پ الیت �، امح�

 ک�دهم. ما  ان�استافورد پا در مدارس دولیت  دمان�به همه کارکنان و دا�ش آموزان جد یی خواهم با خوشامدگو � من
 در راە است.  نها �و به�ت  م�هست مدرسه عا� ستم�س

 

 خلصانه،م

 

ن آر ک اسکات  ی، دک�ت نر �ی

 ��رست
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