
 محترمو کورنیو او غړو، SCPSد 

 

د ښونځي کال سره  2020-2021په دې باور کول ستونزمنه ده چې زموږ د ښوونځي سیستم به د دوه اونیو څخه په کم وخت کې د 

دي کال له ځان سره ډېرې خاطرې لرلي او موږ په ګډه اړین بدلونونه د دې لپاره چې زموږ د زده کونکو خدای په امانی وکړي. 

می نیټې  28کال د فروری د  2020اړوند پوره کړي پالن کړي.  ما د  19-علمي اړتیاو او د روغتیا خوندیتوب اړتیاوي د کویډ

دي او کارمندانو تازه معلومات او مهم یادداښتونه د هغه شیانو په اړه چې لیکونو کورنیو ته استولي  35اړیکي په شمول  51راهیسي 

زموږ د ښوونځي په برخو کې پیښیږي چمتو کړي. زه ستاسو له ټولو څخه مننه کوم چې ماته مو مشوري راکړي او د تائیدونې لپاره 

د ساه کښلو غږ اورم( خو اندیښنه مه کوئ زه به د مو پوښتنې وکړي. زه به د جون په میاشت کې کوم لیک وانه ستوم، ) زه په تیزه 

 نیټه کورنیو او کارمندانو ته لیک واستوم. 30جوالی په 

 

 د جون اوم او اتم د مهال ویش بدلون

زموږ په ډېرو ښوونځیو کې لومړنۍ رایه اچونې ترسره کیدو له امله به د زده کونکو پرمخ د  8د پنجشنبي په ورځ د جون په 

ازمویني لپاره ښوونځي ته تري د راتلو هیله کیږي(   SOLتړل شوي وي، )په استثنا دهغه زده کونکو چې د  ښوونځې ودانئ

SCPS  7به د جون په ( نیټه د دوشنبې په دDay-X  هممهاله مخامخ الرښونه چمتو کړي. زده کونکی به د )زده کونکو لپاره

د منظم  10او  9الرښونو په پروګرام کې ګډون وکړي د جون  نیټه په خپل کور کې د همهاله 8سی شنبې، ورځ د جون په 

-2021، د پنجشنبې ورځ د ښوونځي د 10همهاله مخامخ الرښونې د ورځو په څیر پاتی کیږي. د یادونې په توګه، د جون 

 ښوونځي کال وروستۍ ورځ ده. 2020

 

 زده کړي

لو زده کونکو ته د هغوی د بریالیتوب لپاره مبارکي وایم. زه زده کونکي فارغ کړو. زه ټو 2،400، به موږ شاوخوا 12د جون په 

پوهیږم د ښوونځي تیرکال ډېرو قربانیو ته اړتیا لري، زه هیله لرم چې دې کال ته د بریاپه توګه وګورئ کوم چې ستاسو لپاره د نه 

په  غوښتونکی یم، ستاسو څخه مننه کوم چېکنټرول کیدونکو ننګونو څخه ډک وو، زه د فارغینو ټولو والدینو د بریالیتوب او خوښیو 

12-K     .زده کړي په سفر کې مو د هغوی سره مرسته وکړه ترڅو د هغه فرصتونو څخه چې دوی ته چمتو شوی وو ګټه پورته کړي 

 

  2021-2022پالن 

پینځه ورځنی طرحه کال پالن کړی وو، زموږ اصلي موخه داوه چې د الرښوونې یو  2021-2022لکه څنګه چې موږ د ښوونځي 

جوړه کړو، چې زده کونکی د بشپړې ورځې د الرښونې د ترالسه کولو ډاډ ترالسه کړي. موږ غوښتل چې د ترانسپور په برخه کې 

ډاډ ترالسه کړو او وکولی شوو چې زده کونکي پرته د کومې ستونزې له کور څخه ښوونځي ته د الرښونې په وخت کې انتقال کړو. 

( د ماشومانو لپاره د زده کړې غوره موډل دی، که چیرته دا ستاسو لپاره غوره face-to-faceلرو چې مخامخ ) کله چې موږ باور

ویب پاڼه کې د  مهرباني وکړئ زموږ پهاختیار وي، نو موږ ستاسو دحق څخه مالتړ کوو ترڅو مجازي )آنالین( الرښونې وټاکئ. 

 ښوونځي کال په پالن کې د حضوري توضیحاتو او مجازي الرښونو په اړه بیالیدنه وکړئ 2021-2022

 

 مهمي ګټورې زده کړي  

د دې دوبي د زده کړو فرصت چې په خاصه توګه د  سیشن لپاره نوم لیکنه جریان لري. 2سیزن او دمهمو ګټورو زده کړو  1د 

ریاضي او د معیاري انګلیسي استعمال، او د زده کړې شته تجربو باندي دتمرکز کوي طرحه شوی دی. د ګډون کولو لپاره هیڅ 

ه ارلګښت شتون نه لري؛ زده کونکو ته ترانسپورت، سهرنۍ، په هره ورځ کې خواړه چمتو کیږي. هغه کورنۍ چې دې فرصت لپ

، دوشنبي په ورځ ثبت کړي ترڅو د بس مهل ویش وټاکل شي. لومړني ښوونځي زده 31لیواله وي نو باید خپل زده کونکي دمی 

 کونکی کورنۍ باید د نوم لیکنې معلوماتو لپاره د ماشوم د مدیر سره اړیکه ټینګه کړي.

 

 پوري 27 – 12جوالی  2؛ سیزن 9 –جوالی  – 22جون  1سیزن لومړنی ښوونځي: 

 پوري 29 – 12جوالی  2جوالی؛ سیزن  9 – 22جون  1منځنی ښوونځی: سیزن 

 پوري 29 – 12جوالی  2جوالی؛ سیزن  9 – 22جون  1منځنی ښوونځی: سیزن 

 

 د وړکتون نوم لیکنه

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


دا مهال خپل زده کونکي  ښوونځي کال لپار جریان لري. والدین او سرپرستان تشویق کیږي چې 2021-2022د وړکتون نوم لیکنه د 

د انالین برخې د بشپړونې وروسته، تاسو به اوس هم دې ته اړتیا ولري چې په . د انالین نوم لیکنه د سیستم له الري ثبت کړي

د نوم لیکنې لپاره ټول اړینو معلوماتو اسنادونو لیست زموږ په ویب پاڼه کې  ښوونځي کې دثبتوني پرمهال ځیني اسناد چمتو کړئ.

  شتون لري.

 

SCPS  به په دې میاشت د پینځه ګرځینده نوم لیکنې محفلونو کوربتوب وکړي ترڅو ستاسو د ماشومانو سره په وړکتون او

 صفحې د نیټو او موقیعتونو لپاره د ټولنې د غونډو ښکیلتیازموږ په ویب پاڼه کې نوم لیکنه کې مرسته وکړي.  ماشومتوب پروګرامونو

 په دې غونډه کې ژباړونکی شتون لري. ته مراجه وکړئ.

 

 د واکسین معلومات/د معافیت اړتیاوي

مهرباني وکړئ د ممکین نیټو او موقیعتونو واکسین کلینیکونه به د دوبي رخصتۍ په جریان کې پرمخ والړ شي.  COVID-19د 

( ویب پاڼې څځه په منظمه توګه لیدنه ealth DistrictRappahannock Area Hلپاره د ریپحنانک سیمې روغتیا ولسوالۍ )

 دا اختیاري واکسین دي او د نوم لیکنې لپاره اړین نه دي .وکړئ

 

م ټولګي د معافیت اړتیاوې ستاسو د ښوونځي نرس ته سپارل کیدلی شي ترڅو ستاسو د زده کونکي په ریکارډ کې اضافه 12م او 7د 

( زموږ د کورنیو څخه غوښتنه RAHD) Rappahannock Area Health Districtولسوالۍ )شي. د ریپحنانک سیمې روغتیا 

به هغه زده کونکو  RAHDکړي چې د سیمه ایز درملتون یا دروغتیاپال څخه د ښوونځي نوم لیکنې لپاره د واکسینو غوښتنه وکړي. 

 لپاره چې بیمه ونه لري واکسین چمتو کړي. 

 

 پوري 9جون  - 31ی د خواړو خدمت تنظیم کول د م

کال دوشنبې په ورځ تړل شوي وي  نو له دې امله ، د خوړو د سرونې خدمت به یو  2021، 31د میموریل ورځ به د می  SCPSد

 څه بل شوی وي.

  

 10:30کې د ورځي  Gayle MS، او Stafford HS, Shirley Heim MSپه شمالي  SCPS، دوشنبې په ورځ به 31د می 

بجو څخه تر  10:30خدمات چمتو کړي. د بس د توزیع ټولې معمولي سایټونه به د سهار له  CURBSIDEد  پوري 1:00شپي  –

، دوشنبي په ورځ دسرک غاړې څخه خواړه ترالسه کول 31نو د دې لپاره به د می بجو پورې پرانیستی وي.  1:00ماسپښین تر 

(curbside .شتون ونه لري )SCPS په ورځ د ماښام نارم دخوړو  د جون په دوهمه د چهار شنبېcurbside  ترسره کونه

 بیرته شورع کړي.

 

او  curbside، د دوشنبې په ورځ شروع شي.  نو د دې لپاره به، د 7( به د جون په face-to-faceهمهال مخامخ الرښونو )

و د بس لخوا خواړه رسونه ا curbsideنیټه به دلته د سرک د غاړې خواړ  7بس لخوا د خوړو رسونې تنظیم شي.  د جون په 

د سی شنبې په  8شتون ونه لري. د بس لخوا د خوړو روسنه او د سرک د غاړي څخه د خوړو ترالسه کولو لړئ به د جون په 

د چهار  9( کولو نارمل عملیات به د جون په curbsideد ماښام لخوا د سرک د سر څخه د خوړو ترالسه )ټول   ورځ پیل شي.

 شي.شنبې په ورځ پیل 

 

 د دوبي د خوړو خدمات

هغه زده کونکي به زه ډېر خوښ یم چې تاسو ته د دې خبر درکوم، په دوبي کې به سهرنۍ او غرمنۍ د ټولو ماشومانو لپاره وړیاوي. 

چې په دوبي کې زده کړي کوي په اونۍ کې څلور واري سهرنۍ او څلور واري غرمنۍ چې په ښوونځي کې ټاکل شوي ترالسه کوي. 

عالی لیسي کې ښای د سرک د غاړې د  Stafford, یا په Stafford, Colonial Forgeي زده کړو کورنۍ به په شمالي د اوړ

 دشپې د اضافي دوه ورځو لپاره خواړه واخلي.  1:45-12:45( څخه د چهارشنبې په د ورځې د curbsideخوړو رسوني له مرکز )

 

 Stafford, Colonialه ده څخه ټیټ عمر لونکي ټول زده کونکي به په شمالي کالو عمرلونکي او ل 18مجازي زده کونکي او د 

Forge یا په ,Stafford  ښای د سرک د غاړې د خوړو رسوني له  1:45-12:45علي لیسي کې د چهار شنبي په ورځ د ورځې

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


لخوا د خوړو رسونه شتون ونه دلته به په دوبي کې د بس ( څخه د شپږو ورځو لپاره سهرنۍ او غرمنۍ واخلي. curbsideمرکز )

 لري.

 

( ورځ ده. د ا ورځ هغه خلکو ته د درناوي لپاره ځانګړي شوي چې په د امریکا په اردو کي Memorial، دوشنبه د یادوني )31می 

 د خدمت پرمهال وژل شوي دي. زه د هغه خلکو څخه د چې د امریکا په اوردو کې خدمت کوي او ځان قرباني کوي مننه کوم.   

 

د تیر په څیر، زه ستاسو له ټولو پوهاوي، ملګرتیا، او د ښوونځي د کال په اوږدو کې د نعطاف څخه مننه کوم. زه پوهیږم د ښوونځي 

راتلونکی کال به ډېر ښه وي زه د هر یو لپاره سولیز او د روغتیا څخه ډک د دوبي رخصتۍ غواړم، او زه هیله لرم چې د خپلې 

 کې شیبې ولرئ.کورنۍ سره به د خوښیو ډ

 

 مننه،

 

 

 

Scott R. Kizner, Ph.D. 

 د چارو تنظیمونکی


