
 ،SCPSها و کارکنان عزیز خانواده

 

این سال خداحافظی خواهد کرد.  2020-2021سخت است باور کنیم که در کمتر از دو هفته سیستم مدرسه ما با سال تحصیلی 

و بهداشت و ایمنی مربوط  آموزان مطمئناً یک سال به یادماندنی بوده است و ما باهم تغییرات الزم برای تأمین نیازهای تحصیلی دانش

نامه به  35ها ارتباط برقرار کرده ام که از جمله آنها بار با خانواده 51، من 2020فوریه سال  28را دنبال کردیم. از  19-به کوید

ارائه  دهدمی های مهم در مورد اتفاقاتی که در بخش مدرسه ما رخاطالعات به روز و یادآوریبوده که در آنها  ها و کارمندان خانواده

کنم. اید تشکر میکرده هایی را مطرح اید و برای شفاف سازی بیشتر سوال. من از همه شما که پیشنهادهایی به من ارائه دادهشده اند

ای برای ژوئیه نامه 30شنوم( اما نگران نباشید، در تاریخ های بلند را میآهصدای ای نخواهم فرستاد، )من در ماه ژوئن نامه

 شود.ها و کارمندان ارسال میوادهخان

 

 ژوئن 8و  7برنامه تغییر 

به روی های مدارس ساختمان خواهد شدژوئن  در بسیاری از مدارس ما  انجام  8در سه شنبه که گیری مقدماتی به دلیل رای

ساختمان شوند(.   وارد SOL آزمون)به استثنای دانش آموزان مجازی که قرار است برای  بوددانش آموزان بسته خواهد 

SCPS  ،7روز دوشنبه ( ژوئنX-آموزش همزمان و رو در رو ارائه می )8دهد. روز سه شنبه، روزه برای دانش آموزان 

ژوئن روزهای معین آموزش حضوری  10و  9کنند. ژوئن، دانش آموزان در یک آموزش غیرهمزمان در خانه شرکت می

 ژوئن است. 10پنجشنبه  0202-1202خرین روز سال تحصیلی مانند. برای یادآوری، آهمزمان، باقی می

 

 فارغ التحصیلی

هایشان برای موفقیت ندانش آموز را فارغ التحصیل خواهیم کرد. من به همه فارغ التحصیالن ما 2400تقریباً ما ژوئن،  12در 

امیدوارم که شما به این سال به عنوان یک پیروزی ، و ردهای زیادی احتیاج داگویم. من می دانم که سال آخر به فداکاریتبریک می

سال آخری آرزوی موفقیت و دانش آموز نگاه کنید. من برای هر  بوده است در برابر بسیاری از چالش هایی که از کنترل شما خارج

خود را در طول سفر مان متشکرم که فرزندان  یفارغ التحصیل و در حال سال آخری دانش آموزان من از والدین .شادی بزرگ دارم

 کنم.    هایی که در اختیارشان قرار داده شده  تشویق میخود حمایت کرده و آنها را به استفاده از فرصت K-12یادگیری 

 

 2021-2022برنامه 

-برنامه ریزی کردیم، اهداف اصلی ما طراحی یک برنامه آموزشی حضوری پنج 2021-2022همانطور که برای سال تحصیلی 

خواستیم اطمینان حاصل کنیم کنند. ما میهمه دانش آموزان یک روز آموزشی کامل دریافت می شود کهاطمینان حاصل  تاروزه بود 

منتقل کرده بدون اینکه زمان  بالعکس به مدرسه و  از خانه تواند دانش آموزان راکند و میکه حمل و نقل نیز به طور کارآمد عمل می

 آموزش مجازی آموزش رو در رو برای کودکان است، اما اگر همان آموزشی مختل شود. در حالی که معتقدیم بهترین مدل یادگیری

مدرسه  1202-2202لطفاً جزئیات برنامه احترام می گذاریم.  آن بهترین گزینه برای خانواده شما باشد، به حق شما برای انتخاب

 درباره آموزش حضوری و مجازی، را در وب سایت ما مرور کنید.

 

 ماجراجویی بزرگ یادگیری 

های طراحی متمرکز این فرصت یادگیری تابستانی شامل چالش ویی بزرگ یادگیری باز است.ماجراج 2و  1ثبت نام برای جلسات 

در این برنامه  ریاضیات و انگلیسی با استفاده از تجارب یادگیری پویا، جذاب و عملی است. برای شرکتخاص استانداردهای بر 

های مل و نقل، صبحانه و ناهار فراهم می شود. خانواده؛ هر روز برای دانش آموزان حنیست هزینه ای گونههیچ نیازی به پرداخت

. شوداتوبوس تسهیل حمل و نقل با ثبت نام کنند تا زمانبندی  ،می 31مند به این فرصت باید دانش آموزان خود را تا دوشنبه عالقه

 گیرید.ابتدایی باید با مدیر فرزند خود برای کسب اطالعات ثبت نام تماس ب دانش آموزان هایخانواده

 

 ژوئیه 12 - 27، 2ژوئیه؛ جلسه  9 -ژوئن  22، 1جلسه دبستان: 

 ژوئیه 12 - 29، 2ژوئیه؛ جلسه  9 -ژوئن  22، 1راهنمایی: جلسه 

 ژوئیه 29 -ژوئیه  12، 2ژوئیه؛ جلسه  9 -ژوئن  22، 1دبیرستان: جلسه 

 

 ثبت نام کودکستان

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


اکنون فرزندان خود را هم  است. والدین و سرپرستان تشویق می شوند که باز 1202-2202ها برای سال تحصیلی ثبت نام کودکستان

پس از اتمام قسمت ثبت نام آنالین، هنوز باید مدارک را شخصاً در مدرسه جهت . با استفاده از سیستم ثبت نام آنالین ثبت نام کنند

  لیستی از کلیه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در وب سایت ما موجود است. نام، تکمیل و ارائه دهید. انجام ثبت

 

های کودکستان برنامه تان را درپنج جشنواره ثبت نام در موبایل را برگزار می کند تا به شما کمک کند کودک SCPSتابستان امسال 

در وب سایت ما  تاریخ و مکان به صفحه مشارکت در رویدادهای انجمن کسب اطالع در زمینه برایو اوایل کودکی ثبت نام کنید. 

 در دسترس هستند. مربوطه مراجعه کنید. در این رویدادها مترجمان

 

 اطالعات واکسن/الزامات ایمن سازی

 به وب سایت لطفا های موجودبرای بازدید از تاریخ و مکاندر تمام تعطیالت تابستان فعال هستند.  19-های واکسن کویدکلینیک

Area Health DistrictRappahannock  (منطقه بهداشت راپاهاناک) این یک واکسن اختیاری است و برای آنمراجعه کنید . 

 ثبت نام نیست. نیازی به

 

پرونده  درشود تا  ارسالپرستار مدرسه شما  برایتواند می 12و  7 های کالس برای دانش آموزان ایمن سازی روزافزون الزامات

های ما خواسته است تا از طریق ارائه دهنده خدمات ( از خانوادهRAHDبخش بهداشت منطقه راپاهاناک )دانش آموزتان اضافه شود. 

برای دانش آموزان بیمه  RAHDهای مورد نیاز برای ثبت نام در مدارس را جستجو کنند. بهداشتی یا داروخانه محلی خود واکسن

 کند. نشده واکسن تهیه می

 

 ژوئن 9 -می  31سرویس غذا  غییرات درت

SCPS  ،های غذایی کمی تغییر می کند.، توزیع خدمات وعدهدر نتیجهبسته خواهد بود.  2021می  31در روز یادبود، دوشنبه 

  

 Gayle MS، و  North Stafford HS،Shirley Heim MSخدمات تحویل کنار خیابان را در SCPSمی،  31روز دوشنبه، 

 1:00صبح تا  10:30های توزیع اتوبوس عادی از ساعت بعدازظهر ارائه می دهد.  همه سایت 1:00تا صبح  10:30از ساعت 

روز چهارشنبه،  SCPSمی هیچ سرویس تحویل کنار خیابانی وجود نخواهد داشت.  31روز دوشنبه، بعدازظهر باز خواهند بود. 

 د.گیرهای غذایی عصرانه را به صورت عادی از سر میژوئن، وعده 2

 

، توزیع غذای کنار خیابان و اتوبوس تنظیم در نتیجهژوئن، آموزش همزمان و حضوری انجام می شود.  7در روز دوشنبه، 

ژوئن هیچ سرویس تحویل غذای کنار خیابان و اتوبوس وجود نخواهد داشت. توزیع عادی کنار خیابان و  7خواهد شد. در 

ژوئن  9عملیات عادی تحویل غذای کنار خیابان در عصر روز چهارشنبه تمام   د.شوژوئن انجام می 8اتوبوس در روز سه شنبه، 

 شود.انجام می

 

 سرویس غذای تابستانی

برنامه های  آموزانی که دردانشخوشحالم که به اطالع شما برسانم صبحانه و ناهار برای همه کودکان در این تابستان رایگان است. 

کنند. دریافت می خود را چهار صبحانه و چهار ناهار در مدرسه اختصاص داده شدهدر هفته کنند شرکت می یتابستان یادگیری

بعدازظهر در  1:45بعدازظهر تا ساعت  12:45توانند روزهای چهارشنبه از ساعت های تحت آموزش در تابستان میخانواده

ی خود را برای دو روز اضافی دیگر به وعده های غذای Staffordیا  North Stafford ،Colonial Forgeدبیرستان های

 .دریافت کنند صورت تحویل کنار خیابان

 

بعدازظهر تا  12:45توانند روزهای چهارشنبه فقط از ساعت سال به پایین می 18مجازی و کلیه کودکان  دوره های دانش آموزان

، یا  North Stafford،Colonial Forge روزه صبحانه و ناهار را در دبیرستانهای-های ششبعد از ظهر، وعده 1:45ساعت 

Stafford  .در طول تابستان هیچ توزیع وعده غذایی اتوبوسی در محله وجود نخواهد به صورت تحویل در کنارخیابان تهیه کنند

 داشت.
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تحده جان خود را این تعطیالت آمریکایی از مردان و زنانی که هنگام خدمت در ارتش ایاالت مدر می روز یادبود است.  31دوشنبه، 

خدمت هستند به  به مشغولدر ارتش یا در حال حاضر  بوده. من از کسانی که در ارتش ایاالت متحده شوداز دست داده اند، تجلیل می

 .   نمایمهایی که می کنند تشکر میخاطر فداکاری

 

دانم که سال کنم. من میحصیلی تشکر میمثل همیشه، من از همه شما بخاطر درک، همکاری و انعطاف پذیری در طول این سال ت

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

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

 

 با احترام،

 

 

 

 Scott R. Kiznerدکتر 

 سرپرست


