
 ،SCPSخانوادە ها و کارکنان ع��ز 

دا�ش آموزان ما در حال حا�ض به مدت دو هفته در کالس های درس خود هستند و آموزش �س�ار خوب 

ض آنها در   فت � کنند، و معلمان ما از داشنت ی هستند، پ��ش پ�ش � رود. دا�ش آموزان در حال �ادگ�ی

پنج روزە، در �ک مح�ط امن  باالت��ن  کالس های درس خود ه�جان زدە هستند. آموزش حضوری،

 اول��ت ما است. 

قابل پ�ش بییض است. همانطور که � دان�م،  18  غ�ی
�
-COVIDماە گذشته به ما آموخت که جهان ما واقعا

 یکنم تا از داشبورد دادە ها  � ق�ا �ش� من شما ر هنوز در سطح باالیی از انتقال در جامعه ما است.  19

19-COVID ا�ر فرزند شما بر  . د �کن  دن�کرونا که مخصوص مدارس ما است، د  روس�و  �ی تأث یما برا

ل ب�ماری ( ) در معرض VDH) و وزارت بهداشت و�رجین�ا (CDCاساس دستورالعمل های مرکز کن�ت

COVID-19 ا�ط قرنطینه قرار گرفته است ما مطلع خواه�د شد. ا�ر دا�ش آموز شما در ، در مورد �ش

، درس، ات��وس ، مانند کالساست که �ست مثبت داشته است مجاورت دا�ش آموز �ا کارمند د�گری

ە، نامه در�افت خواه�د کرد.   تم��ن ت�م های ورز�ش و غ�ی

ض باش�م و به قرنطینه و انزوای دا�ش آموزان طبق ن�از  ادامه ده�م تا شی�ع در  CDCما با�د واقع بنی

، به آموزش خود ادامه � است مدارس و جامعه ما به حداقل برسد. در حا� که دا�ش آموز در قرنطینه

و  نهیقرنط یها تکل، که پرو د �ما را مرور کن 2022-2021کنم سواالت متداول   از شما دعوت �دهد. 

 دهد.  � حیتوض ل�انزوا را به تفص

که   م�را بدان ت�واقع نیا د �و ما با است ش�به کرونا در استانفورد همچنان در حال افزا ان�شمار مبتال 

به  خود  فع� بخش از مدل آموز�ش  ک� ا �مدرسه  ک�، کالس درس  ک�به عنوان  ندەیممکن است در آ

، ه آموز�ش ارائ لمد ی�ی تغ یبرا م�که قبل از هرگونه تصم  در حا�. م�ده ت�وضع ی�ی تغ یمدل مجاز  ک�

ور  با بخش بهداشت مح� یهمکار   یمحور  یعمل کردە و برا انه�ی شگ�است، الزم است که ما پ یما �ض

 �ی ادگ�ه جامع ک�به عنوان  د �، ما باست�آل ن دە�امر ا نیدرک ا . م�کن  یز �برنامه ر  یمجاز  ی�ی ادگ� یبرا

ض دا�ش آموزان و ادامه تحص من�ا�ر به نفع ا م�را انجام ده ی�ی تغ نیتا ا م�آمادە باش  است.  ل�نگه داشنت

ض ال شدە است که چه چسو دو هفته گذشته بارها از من  �  یجاز در آموزش م ی�ی ما را مجبور به تغ ی�ی

ت به وجود ندارد که باعث حرک ینقطه دادە ا ا �شمارە  چیه م�کن  � افت�که در   یی راهنما چیکند. در ه  �
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اتژ  یبند ه�ال  د �شود. ما با یآموزش مجاز  و  مداوم دن�، شامل پوشم�کاهش خود را ادامه ده  یها یاس�ت

وا�سن  افت�و در  یمار �، ماندن در خانه هنگام بمکرر دستها  ی، شستشو پوشش صورت حیصح

COVID19 است  در صورت امکان . 

اتژ  ، ما شدە است ان�مدرسه ب رەیمد ئتیبه ه الیژو  27که در ارائه   یا ه�کاهش ال   یها یعالوە بر اس�ت

به آموزش  ی�ی و قبل از تغ م�کن  � یو �ی پ CDCو  VDHارائه شدە توسط  یها یی راهنماهمچنان از 

 . م�کن  � ایب �را در بخش مدرسه خود ارز  ید�کل  ی، شاخص هایمجاز 

اتژ  یو �ی پ یی توانا •  کاهش ما؛  یها یاز اس�ت

ض م •  در جامعه ما؛ ونیناسیوا�س ان�ی

 بر جامعه و مدرسه؛ مبتیض  یتعداد انتقالها •

 مناسب؛ و یها ت�پرسنل افراد مناسب در موقع یما برا یی توانا •

 . ایب �ما در تماس با رد یی توانا •

ض ، کارولا �لوان�اسپو�س سه شنبه بخش مدرسه ما به همراە مدارس دولیت  هر   جورج و  نگی، کنی

اتژ  COVID-19 مح� یکنند تا دادە ها  با کارکنان بخش بهداشت ما مالقات � کسبورگ�فردر   یو اس�ت

تا  کنند   برر� د �مدارس با یرا که بخشها یی ارها�ما مع ندەیکنند. سه شنبه آ  کاهش آن را برر�  یها

 . م�کن  است برر� از �مورد ن ن�گ� �جا ی�ی ادگ� یالگو  ا �مشخص شود آ

 منتقل شود:  یبخش به مجاز  ا �، مدرسه ا�ر کالس درس

گوگل شود.   به موقع انجام � ض�شود و تع�  تماس گرفته � نی، با والدم�برو  یبه آموزش مجاز  د �با ا�ر 

همزمان استفادە خواهد شد.  �ی ارائه آموزش دا�ش آموزان به صورت همزمان و غ یبرام�ت و کنوس 

� یازها�ن یدا�ش آموزان دارا ) همچنان به ت�معلول ی، دا�ش آموزان داراESL، یبه فناور  خاص (دس�ت

� ی�ی ادگ� یبرنامه ها  طلع �م یی و�از هرگونه سنار  نیخواهند داشت. والد خود به خدمات خود دس�ت

 ن�� گ�و راە حل ناهمزمان جا ست�مناسب ن ا �شوند که در آن آموزش همزمان به طور معقول ارائه �شدە 

 ارائه شدە است. 
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 کارکنان و خانوادە ها  یبرا یمجاز  ی�ی ادگ�انتقال به  یابر  یفناور  مالحظات

 روند؟ روزانه به خانه � نهیشما در صورت قرنط یی و دا�شجو پرسن� یدستگاە ها ا �آ •

 ) آمادە و آمادە است؟ش�، نما ون�� �کالس درس شما (جغد ، تل�   یفناور  ا �آ •

 د؟�دار  از �ن ا � د �دار  Kajeet ا �آ •

� یدا�ش آموزان شما برا ا �شدە است و آ یشما راە انداز  Canvas LMS یدورە ها ا �آ •  دس�ت

 آمادە هستند؟

ض م • کند.   بعد از ظهر کار � 4:30صبح تا  7/دا�ش آموزان از نیوالد یفناور  یراهنما �ی

 ت�ساوب   helpdesk@staffordschools.net ل�م�)؛ ا540.940.6915(

https://helpdesk.staffordschools.net  

 نیکه ا  م�توانم بگ�  ، اما ن�م�ش�  منتقل � یمدل مجاز  ک�به  یدهد که ما به زود نامه �شان ن� نیا

آموزان و کارکنان ما از نحوە آموزش دا�ش ، نیمهم است که والد ار ��س نیوجود ندارد. ا ندەیامکان در آ

 ، مطلع باشند. م�باش یمدل ارائه آموزش مجاز  ک�که مجبور به چرخاندن به   در صوریت  یمجاز 

در حال  �ی همه گ یمار �ب نیاز ا ی�ی شگ�تا در جهت پ م�کن  � شما قدردایض  ی، ما از همکار شه�هم مثل

فت�پ   د �داشته باش ونیناسیدر مورد محل وا�س یش�ت �اطالعات ب د �خواه . ا�ر �م�حرکت کن �ش
�
، لطفا

  دا �پ  vacinate.virginia.govرا در  مکایض  ا � د �خود مشورت کن بهداشیت  یبا ارائه دهندە مراقبت ها

 . د �کن

 

 صانه،لخم

 

ض آر ک اسکات  ی، دک�ت نر �ی

 ��رست
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