
 ،SCPSخانواده ها و کارمندان محترم 

 

این خداحافظی خواهد کرد.  2020-2021باور این امر مشکل است که در مدت کمتر از دو هفته سیستم مکاتب ما با سال تعلیمی 

یقیناً یک سال به یادماندنی بوده است و ما باهمکاری با یکدیگر تغییرات الزم را هم برای رفع نیازهای آموزشی متعلمین و در زمینه 

مکاتبه با خانواده ها انجام داده ام که از آن  51، من 2020فبروری سال  28دنبال کردیم.  از  19حفظ الصحه در رابطه به کووید 

مکتوب به خانواده ها و کارمندان است که شامل تازه ترین معلومات و یادآوری های مهم در مورد اتفاقاتی است که  35جمله، ارسال 

در بخش مکاتب ما رخ می دهد. من از همه شما که برای شفاف سازی بیشتر، پیشنهادهای را به من ارائه نموده و سواالتی را پرسیده 

نامه ای نخواهم فرستاد، )صداهای ابراز تاسف شدید را می شنوم( اما نگران نباشید، در تاریخ اید، تشکر می کنم. من در ماه جون 

 جوالی یک مکتوب برای خانواده ها و کارمندان ارسال خواهد شد. 30

 

 تغییر برنامه در تاریخ های هفتم و هشتم جون

دماتی که در اکثر مکاتب ما در آن روز اجرا ساختمانهای مکاتب در روز سه شنبه هشتم جون به دلیل انجام رای گیری مق

خواهد شد، به روی متعلمین بسته خواهد بود )به استثنای آن متعلمین شامل سییتم آموزش مجازی که طبق برنامه، قرار است در 

روز برای  Xمدت  )بهجون  7روز دوشنبه  SCPSبه ساختمان مکتب می ایند(.   SOLآن روز برای اشتراک در آزمون 

جون، متعلمین از داخل منازل خویش در آموزش  8آموزش همزمان و رو در رو ارائه می دهد. روز سه شنبه،  علمین(مت

جون طبق روال عادی، برنامه آموزش حضوری و همزمان اجرا خواهد شد. الزم به  10و  9ناهمزمان شرکت می کنند. در 

 جون می باشد. 10ه پنجشنب 2020-2021یادآوری است که آخرین روز سال تحصیلی 

 

 فراغت

متعلم مکاتب ما به فراغت خواهند رسید. من به همه فارغ التحصیالن ما برای موفقیت هایشان تبریک  2400جون، تقریباً  12در 

می گویم. من می دانم که سال ارشد به فداکاری های زیادی احتیاج داشت، و امیدوارم که شما در این سال به عنوان یک پیروزی در 

برابر بسیاری از چالش هایی که از کنترل شما خارج شده است ، نگاه کنید. من برای هر بزرگسال آرزوی موفقیت و شادی بزرگ 

خود حمایت می کنید و  K-12برای والدین سالمندان فارغ التحصیل خود داریم ، من از اینکه فرزندان خود را در طول سفر یادگیری 

 ت هایی که در اختیارشان قرار می دهد تشویق می کنیم.    آنها را برای استفاده از فرص

 

 2021-2022پالن 

طرح نمودیم، اهداف اصلی ما طراحی یک برنامه آموزشی حضوری پنج روزه  2021-2022به اساس پالن که برای سال تحصیلی 

می گردند. ما می خواستیم اطمینان حاصل بود تا اطمینان حاصل گردد که تمام متعلمین از یک برنامه درسی کامل روزانه برخوردار 

کنیم که سیستم ترانسپورت نیز به طور موثر عمل می کند و می تواند محصلین را بدون اخالل در ساعات درسی به از خانه به مکتب 

ا برای انتخاب و از مکتب به خانه انتقال دهد. در حالی که معتقدیم بهترین مدل یادگیری حضوری برای اطفال است ، اما به حق شم

لطفاً برای معلومات تفصیلی در ارتباط به آموزش مجازی احترام می گذاریم؛ چنانچه این روش بهترین گزینه برای خانوادۀ شما باشد. 

 حظه نمایید.را در وب سایت ما مال 2021-2022آموزش حضوری و مجازی، برنامه مکتب 

 

Great Learning Adventure  

این فرصت یادگیری تابستانی شامل چالش های  جریان دارد. Great Learning Adventureثبت نام برای اول و دوم برنامه 

ی با استفاده از تجارب یادگیری پویا، جذاب و عملی می باشد. اشتراک در این طراحی متمرکز بر معیارهای خاص ریاضی و انگلیس

برنامه هیچ هزینه ای ندارد. امکانات ترانسپورت، صبحانه و غذای چاشت به صورت روزانه برای متعلمین فراهم می گردد. خانواده 

زندان خویش اقدام نمایند تا ترتیب تقسیم اوقات می برای ثبت نام فر 31های عالقه مند به این فرصت آموزشی باید تا دوشنبه 

 ترانسپورت به سهولت انجام گیرد. خانواده های متعلمین سطح ابتدایی باید برای ثبت نام با مدیر مکتب فرزند خود تماس بگیرند.

https://www.staffordschools.net/domain/6835
https://www.staffordschools.net/domain/6835
https://www.staffordschools.net/Domain/4888


 

 جوالی 27تا  12جوالی؛ دوره دوم از  9جون تا  22دوره اول از مکتب ابتدایی: 

 جوالی. 29تا  12جوالی؛ دوره دوم از  9جون تا  22از  مکتب متوسطه: دوره اول

 جوالی 29تا  12جوالی؛ دوره دوم از  9جون تا  22لیسه عالی: دوره اول از 

 

 ثبت نام در کودکستان

هم اکنون فرزندان خود را  جریان دارد. والدین و سرپرستان تشویق می شوند تا 2021-2022ثبت نام کودکستان برای سال تحصیلی 

پس از تکمیل قسمت آنالین ثبت نام ، بازهم الزم است تا برخی از مدارک را تکمیل نموده . با استفاده از سیستم آنالین ثبت نام نمایند

  لست تمامی اسناد مورد نیاز برای ثبت نام ، در وب سایت ما موجود می باشد. شخصاً در مکتب ثبت کننده ارائه دهید.

 

پنج جشنواره ثبت نام سیار را برای کمک به ثبت نام کودکان شما در دوره های کودکستان و آمادگی اجرا می  SCPSتابستان امسال 

در وب  (Community Engagement Events pageبرای تاریخ ها و مکانها به صفحه مصروفیت های اجتماعی )نماید. 

 سایت ما مراجعه کنید. در این رویدادها ترجمانان در دسترس می باشند.

 

 اطالعات واکسن/الزامات ایمن سازی

لطفا برای بازدید از تاریخ و مکانهای موجود به  در جریان رخصتی های تابستانی فعال خواهند بود.  19کلنیک های واکسن کووید 

این یک واکسن اختیاری است و  مراجعه نمایید. District Rappahannock Area Healthوب سایت اداره خدمات صحی 

 برای ثبت نام ضروری نمی باشد.

 

می تواند به نرس مکتب شما ارسال شود تا به دوسیه متعلم اضافه گردد. اداره  12و  7الزامات ایمن سازی بیشتر برای صنوف 

از خانواده های ما خواسته است تا از طریق ارائه دهنده  Rappahannock Area Health District (RAHD)خدمات صحی 

برای آن عده از  RAHDخدمات صحی یا دواخانه محل خود واکسن های مورد نیاز برای ثبت نام در مدارس را جستجو کنند. 

 متعلمین که بیمه نشده اند واکسن تهیه می کند. 

 

 جون 9می الی  31تنظیم سرویس غذا مورخ 

SCPS تعیطیل خواهد بود.  به همین ترتیب، تغییرات اندکی در خدمات توزیع غذا ایجاد  2021مه  31دبود، دوشنبه ، در روز یا

 خواهد شد.

  

از ساعت  Gayle MSو  MS، شرلی هایم North Stafford HSخدمات کنار خیابانی را در  SCPSمی،  31روز دوشنبه، 

روز باز خواهند بود.  13:00صبح تا  10:30توزیع بس عادی از ساعت  ارائه می دهد. همه سایت های 13:00صبح تا  10:30

جون، وعده های غذایی عصرانه  2روز چهارشنبه،  SCPSمی هیچ نوع سرویس کنار خیابانی وجود نخواهد داشت.  31دوشنبه، 

 کنار خیابانی را به صورت عادی از سر می گیرد.

 

و حضوری انجام ارائه می گردد.  به همین ترتیب، برنامه های توزیع غذای  جون، برنامه های درسی همزمان 7روز دوشنبه،  

جون هیچ سرویس غذای کنار خیابان و داخل بس وجود نخواهد داشت. برنامه  7کنار خیابان وداخل بس تنظیم خواهد شد.  در 

ملیات عادی غذای عصرانه کنار عتمام   جون تطبیق می گردد. 8عادی توزیع غذای کنار خیابان و داخل بس روز سه شنبه، 

 جون انجام می شود. 9خیابانی روز چهارشنبه 

 

 سرویس غذای تابستانی

آن عده از   من خوشحالم که به شما اطالع می دهم صبحانه و غذای چاشت برای تمامی اطفال در این تابستان رایگان می باشد. 

صبحانه و چهار وعده غذای چاشت را در مکاتب مربوطه دریافت م  متعلمین که در تابستان شرکت می کنند، هر هفته چهار وعده

الی  12:45خواهند کرد. خانواده های متعلمین که در برنامه تابستانی ثبت نام کرده اند ممکن است روزهای چهارشنبه از ساعت 

دریافت  Staffordیا  North Stafford، Colonial Forgeدو وعده غذایی کنار خیابانی اضافی در لیسه های عالی  1:45

 نمایند.

https://www.staffordschools.net/Page/21469
https://www.staffordschools.net/Page/21469
https://www.staffordschools.net/Page/14948
https://www.staffordschools.net/Page/32024
https://www.vdh.virginia.gov/rappahannock/covid-19-vaccination-information/
https://www.vdh.virginia.gov/rappahannock/covid-19-vaccination-information/


 

بعد از ظهر  12:45سال ممکن است روزهای چهارشنبه فقط از ساعت  18متعلمین کالسهای مجازی و تمامی اطفال زیر سن 

طبق برنامه غذایی شش  Staffordیا  North Stafford ،Colonial Forgeصبحانه و غذای چاشت را در مکاتب متوسطه 

در طول فصل تابستان هیچ برنامه توزیع غذا در بعد از ظهر غذا دریافت نمایند.  1:45الی  12:45ار خیابانی، از ساعت روزه کن

 داخل بس در سطح محلی وجود نخواهد داشت.

 

د را از می روز یادبود است. این تعطیالت آمریکایی از مردان و زنانی که هنگام خدمت در ارتش ایاالت متحده جان خو 31دوشنبه، 

دست داده اند، تجلیل می کند. من از کسانی که در ارتش ایاالت متحده هستند یا در حال حاضر مشغول خدمت هستند به خاطر 

 فداکاری هایی که می کنید، تشکر می کنم.   

 

من می دانم که مثل همیشه ، من از همه شما بخاطر درک، همکاری و انعطاف پذیری در طول این سال تحصیلی تشکر می نمایم. 

سال تحصیلی آینده سال خوبی خواهد بود. من برای همه یک تعطیالت تابستانی بسیار آرام و سالم آرزو می کنم، و امیدوارم که وقت 

 کافی برای استراحت و تفریح در کنار خانواده و دوستان خود داشته باشید.

 

 مخلص شما،

 

 

 

Scott R. Kizner، Ph.D. 

 سرپرست


