
 والدین وسرپرستان عزیز، 

 

  ۱۹درکشان تشکر کنم در حالی که ما همچنان در همه گیری جهانی کوید ومن میخواهم دوباره از همه بخاطر همکاری      

و  اتقدرانی می کنم وامیدوارم که شما از اینکه پیشنهاد   که دریافت می کنم نظرات وحرکت می کنیم. من همچنین ازعقیده 

کنید. درک را  نظرات متنوعی در باره نحوه حرکت به جلو وجود دارد  

که بخش مدارس ما، همراه با م، این بحران بهداشت منجر به این شده است یگقنه ا ۲۰۲۰ماه مارسهمانطور که ما از      

و با توجه به شرایط تغییر دهند. فرماندار ووزارت آموزش  بسیاری دیگر، برنامه های خودرا با ارائه اطالعات جدید 

فته می شود ودر سطح ایاالت مانند ماه وپرورش ویرجینیا به صراحت اعالم کرده اند که تصمیمات در سطح محلی گر 

هفتگی با رهبران بحش بهداشت محلی خود مالقات می کنیم تا برنامه بازگشت به مارس گذشته تعیین نشده است. ما به طور 

مدرسه را بررسی کنیم. بخش بهداشت منطقه رپهانیک همچنان پشتیبانی ما از برنامه بازگشت به مدرسه را حفظ می کند، با  

سالمت است که در راهنمای وزرات   برای  توانایی ما در پیروی از استراتژی های کاهش حال، موفقیت برنامه مااین 

در   ۱۹بهداشت ویرجینیا مشخص شده است که بعداً در این برنامه به آن اشاره شده است. اگر می خواهیم گسترش کوید 

بیماری وزارت بهداشت ویرجینیا را  لمرکز کنتر یه های ورد را کاهش دهیم، الزم است که کل جامعه توصمنطقه استاف

 دنبال کنند.

 

. کمبود راننده  مدارس دولتی استافورد، مانند بسیاری ازبخشهای مدارس دیگر، با کمبود راننده اتوبوس روبرو هستتد     

در اتوبوس  ۱۹ دانشجودر یک محیط فاصله فیزیکی غیر کوید ۷۰ بجایاتوبوس همیشه یک نگرانی است اما وقتی   

بیشتر است . برای  نیاین نگرا ،تا بتوانیم نیازهای فاصله فیزیکی را داشته باشیمدانشجو داشته باشیم  ۲۴می توانیم تقرییاً  

خود برای توسعه مناسب مسیرهای اتوبوس برای اسکان دانش آموزان دوره  نقل واینکه زمان بیشتری را به بخش حمل 

راهنمایی و دبیرستان   متوسطه اجرای مرحله ای از مدل ترکیبیاختصاص دهیم، ما در حال  نمتوسطه راهنمایی و دبیرستا

.  متشکرم دیمایجاد کر ی که این تغییر  بابت  تانفوریه هستیم. باز هم ، من از شما برای همکاری و درک ۹از   

      

 اجرای  ترکیبی ثانویه 
فوریه( را در محیط یادگیری از راه دور وفعلی به استثنای گروه های   ۲همه دانش آموزان متوسطه ودبیرستان ترم دوم )     

. لطفاً به یاد داشته باشید که ساعت آموزشی  معاف که در حال حاضر به صورت حضوری شرکت می کنند، شروع می کنند

صبح آموزش را   ۹:۵۰فوریه تغییر می کند دانش آموزان دبیرستانی در ساعت  ۲نش آموزان متوسطه و دبیرستان در دا

وزش را  صبح آم ۱۱بعد از ظهر به پایان می رسانند. دانش آموزان دوره راهنمایی ساعت  ۳شروع می کنند و در ساعت 

 شما در هفته ها ی آینده در مورد  مدارس دانش آموز مدیر  بعد از ظهر به نتیجه می رسند. ۴شروع می کنند و در ساعت 

 برنامه جدید اطالعات بیشتری را ارائه می دهد. 

 

فوریه آغاز خواهیم کرد. همه دانش آموزان دوره متوسطه و  ۹ما مرحله ای از رویکرد برنامه ترکیبی متوسطه را از      

  ۱۲و  ۱۱و  ۱۰فوریه آغاز می کنند. دانش آموزان کالس  ۹( گزارش خود را از ۹دانش آموزان تازه متوسطه )کالس 

را برای دانشجویان تازه وارد فراهم   اتفوریه آغاز می کنند. مرحله به مرحله این امکان ۱۶دبیرستان آموزش ترکیبی را از 

به ساختمان یک هفته انتقال را تجربه کنند.  های باالتر تا قبل از بازگشت افراد کالس  یممی کن  

 

پیش دبستانی را  شده برای بازگشایی  روز  ، وزارت بهداشت ویرجینیا راهنمای موقت به۲۰۲۱ژانویه سال   ۱۴در      

انیک راهنمایی بیشتری برای  منتشر کرد. این دستورالعمل ها ، به همراه رهنمودهای مربوط به منطقه بهداشت منطقه رپه

.دهند کمک به تصمیم گیری در مورد عملیات مدرسه ارئه می  

 

این راهنما بیان می کند که سه شاخص اصلی مرکز کنترل بیماری نباید فقط تصمیماتی را که تقسیم مدارس برای بهترین      

بیان کردم ، ما در فرایند تصمیم گیری برای  حکم کند. همانطور که به طور علنی  اتخاذ می کنندخدمت به جوامع خود 

چهار شاخص به همراه این راهنما استفاده می کنیم.  اجرای برنامه بازگشت به مدرسه از    

    

کاهش  ی هایتوانایی پیروی از استراتژ  ۰        

تعداد انتقال در مدرسه   ۰        

توانایی ما در استخدام افراد مناسب در موقعیت های مناسب  ۰       



تماس ارزیابی برای توانایی ما  ۰       

 

فوریه   درماه  کاری ی وتعطیل های روز   

 

فوریه خواهیم داشت. در   ۱۵فوریه و تعطیالت روز رئیس جمهور در تاریخ  ۱ماه آینده ، ما یک روز کاری  در تاریخ      

 این دو دوشنبه  ، هیچ یادگیری برای  دانشجویان وجود ندارد. 

 

بعدازظهر   ۱صبح تا  ۱۰:۳۰، ما همچنان از ساعت اگر چه اول فوریه برای دانشجویان یک روز آموزشی نیست      

توزیع غذایی حاشیه ای و اتوبوس را ارائه خواهیم داد. همه سایتهای توزیع اتوبوس عالوه بر سایتهای حاشیه مدارس زیر  

 باز خواهند داد.

دبیرستان   –نیا فورج ولودبیرستان ک -دبیرستان  نورت استافورد –نتن ویو ان  مدبیرستا –ک پوینت ودبیرستان بور       

فوریه سرویس غذای شب موجود نخواهد بود.  اولی هایم . در لًسات استافورد و مدرسه راهنمای شر   

 

 روز برفی / تاًخیر یک ساعته  

 

ً با نزدیک شدن هوای زمستانی ، من توضیحاتی در مورد مراحل بسته شد      فوریه آغاز می شود   ۲خیرخود را که از  ن و تا

 ارائه می دهم. 

 

در این زمان ، اگر یک ساعت تاًخیر فرا خوانی و گفته شود، دانش آموزان دوره ابتدایی و آموزش دوره کودکی مجازی      

صبح ،   ۱۰یا  ۹ساعت  صبح به طور معمول به مدرسه مراجعه می کنند ،  ۹یا  ۸هستند . دانش آموزانی که آن روز ساعت  

یک ساعت دیرتر از زمان عادی شروع مدرسه ، به گوگل میت خود وارد می شوند. دانش آموزان در جلسات بعد از ظهر  

( در زمان شروع معمول خود شرکت خواهند کرد. فقط آن دسته از دانش آموزان مقطع  ننا همزمامجازی ) همزمان یا 

العمل های موجود در طرح سی دسترسی پیدا می کنند ر ستودنامه آموزش فردی هستند به ابتدایی و زیر دبستانی که دارای بر 

دی خود با تاًخیر یک ساعته وارد  یه کافه اینترنت گزارش دهند، یک ساعت دیرتر از زمان گزارش عا تقرار اس یا 

نامیده می شود.  ساختمان های مدرسه می شوند  

 

در صورت فراخوان یک ساعت تاًخیر در برنامه های مدارس راهنمایی و دبیرستان تغییری ایجاد نخواهد شد. دانش      

آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان درزمان برنامه ریزی شده منظم خود وارد ساختمان می شوند. برای دانش آموزان  

صبح خواهد بود. ۹:۳۰در ساعت  اندبیرستصبح و دانش آموزان  ۱۱دوره راهنمایی، ساعت   

 

در این زمان اگر به دلیل نامساعد بودن هوا یک روز مدارس تعطیل باشد ، هیچ دانش آموزی به مدرسه معرفی نمی       

برف قدیمی. اگر مدارس برای روزهای   بروز خواست یا یک  ننا همزماتشخیص می دهد که این یک روز  ظر شود و نا

این روند دوباره ارزیابی می شود.  متوالی تعطیل شوند ،  

 

۲۰۲۲-۲۰۲۱ارائه بودجه   

ژانویه ارائه خواهم کرد. هیئت  ۲۶خود را بر جلسه هیئت مدیره مدرسه ۲۰۲۲-۲۰۲۱من بودجه پیشنهادی مدرسه      

کرد. این  خواهد افتتاح شود بحث  ۲۰۲۵مدیره مدرسه همچنین در مورد برنامه ریزی دبیرستان ششم که قرار است در سال 

برگزار می شود . ممکن است بتوانید به حالت زنده تماشا کنید یا آن را در  ۷جلسه در مدرسه راهنمایی شرلی هایم ساعت 

تلویزیون  مشاهده کنید. همه افرادی که در آن شرکت می کنند باید از ماسک استفاده کنند و از نظر جسمی فاصله کافی کیبل 

 داشته باشند. 

همه شما در این زمان بسیار دشوار و چالش برانگیز تشکر می کنم. من منتظر روزی هستم که بتوانیم بحث  باز هم من از 

را متوقف کنیم و بتوانیم بر روی هیجان یادگیری که در مدارس ما اتفاق می افتد متمرکز کنیم. من همچنین ۱۹کوید   

ادامه حرفه ای بودن خود شناخته و تشکر کنم. وقتی تصمیم می خواهم از همه  کارکنان مدارس دولتی استافورد  را برای  

و تیم مدارس دولتی شهرستان استافورد شویم، همه ما چیزی را تجربه می کنیم که هرگز تصور نمی ضگرفتیم مربی و ع

 کردیم. 

 



اشد، اعمال می شوند.  الزم ب ینظارت خواهیم کرد و اگر تغییرات بهداشتیمن در پایان می گویم که ما همچنان بر این بحران 

فته عالی و مطمئنی را داشته فوریه خواهد بود مگر اینکه به ارتباط قبلی نیاز باشد. لطفاً اخر ه ۲۶نامه بعدی من در تاریخ 

 باشید. 

 

 

 

 خالصانه،

   زنر کای آر    دکتر اسکات

 سرپرست  

  

 

      

 

      

 

 

 

    

 

 

 


