
 ،SCPSخانواده ها و کارمندان عزیز 

، بطور روزمره من از  حال چند هفته ای است که بطور رسیم برای جامعه مدرسه ای خود نامه نگاری نکرده ام. با این

بسیاری صحبتهای را یم شنوم و از بازخورد و نظرات شما در مورد تصمیماتی که گرفته ایم یا در مورد برنامه های آینده  

های   گزارشهمچنان یک مسئله مهم بهداشتی است و   COVID-19بازگشت به مدرسه قدرداتی یم کنم. متأسفانه، ویروس 

ش در جوامع رو به وخامت است. سیستم مدرسه ما همچنان از    محیل، ایالتی و میل نشان یم دهد که در حال حاضی گستی

ل بیماری ) اتژی های کاهش سالمت که مراکز کنتی ( توصیه کرده اند  VDH( و وزارت بهداشت ویرجینیا )CDCتمام استی

ی امر منجر به انتقال تعداد کیم  وی یم کند و همیر  در مدارس شده است.  COVID-19پتر

ی و آموزش ایمن کمک کند.  س ل یم کند تا به ارزیاتی اثربخشی ما در حفظ محیط یادگتر
یستم مدرسه سه نقطه مهم را کنتی

اتژی های کاهش سالمت  وی از استی  تواناتی خود را    VDHو  CDCاول، ما موفقیت خود را در پتر
ی ل یم کنیم. ما همچنیر کنتی

ی یم کنیم. رسانجام، ما الگوی کارکنان  مثبت داشته اند  ه آزمایش برای مدیریت دقیق ردیاتی تماس برای افرادی ک ، پیگتر

ی شویم که پرسنل مورد نیاز برای ارائه دستورالعمل ها و عملیات   خود را از نزدیک تحت نظارت قرار یم دهیم تا مطمی 

 مانند حمل و نقل و خدمات غذاتی را در اختیار داریم. 
 حیاتی

یت قریب به اتفاق کساتی   ، به دلیل انتقال های  خود داشتند  مثبت داشتند و نیاز به قرنطینه COVID-19که آزمایش اکتر

مبتتی بر جامعه بوده اند که بر سیستم مدرسه ما تأثتر گذاشته اند. بسیار مهم است که همه ما که این نامه را یم خوانیم از  

وی کنیم. ب ح داده شده است پتر سیار مهم است که در طول این مدت تعطیالت  راهکارهای کاهش سالمت که در زیر رسی

، به توصیه های مربوط به سفر و اجتماعات اجتمایع توجه زیادی داشته باشیم.   طوالتی

 ۲۰۲۱ی ر ژانو  ۱۱-۴راهنما برای

ی مجازی برای همه دانش آموزان بازگردیم، به  ر ژانو  ۱۱ی تا ر ژانو   ۴تصمیم گرفته شده است که از  ی به یک محیط یادگتر

کت یم کنند. این اقدام برای افزایش   IEPنش آموزاتی که از طریق جز دا به مدارس ما یم آیند و کساتی که در کافی نت ها رسی

رفته باشند، توصیه   COVID-19احتمال دانش آموزان و کارکناتی که ممکن است در تعطیالت زمستاتی به سفر یا در معرض 

 های مدرسه ما کامل یم کنند، افزایش یم یابد.  های خود قرنطینه را قبل از بازگشت به ساختمان

 زمستان   یورزش ها  به روز رسان  

  ا ی نی رجیو   ستانتر دب  گی ( و ل VDH) ا ی نی رجیوزارت بهداشت و  هی اول  ی ها  هی و توصنورتهم فرماندار  ۷۲دستورالعمل اساس  بر 

(VHSL) د تر من قرار گ ار ی در اخت   ی شتی یب  حاتی تا توض ندازمیب قیرا به تعو  زمستاتی  ی گرفتم ورزشها  می ، هفته گذشته تصم  .

ی ب  تعارضی  نکهی و ا   VHSL  هی اول یها تی خواستم روشن باشم که براساس راهنما یم   VHSLدستور فرماندار و بخشنامه   یر

 نخواهند بود.  یشتی یورزشکار ما در معرض خطر ب انی، دانشجو وجود ندارد 

https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/executive-actions/EO-72-and-Order-of-Public-Health-Emergency-Nine-Common-Sense-Surge-Restrictions-Certain-Temporary-Restrictions-Due-to-Novel-Coronavirus-(COVID-19).pdf


 راهنما VHSL  ،دوشنبه روز 
ً
صورت   ی ماسكها نكهی بر ا  مبتی  مطابقت با هدف دستورالعمل فرماندار  ی را برا  تی مجددا

 ی"شد
 
داد که    م ی، ما اجازه خواهحاتی توض نیا  افتی. پس از در ستیبه آنها ن یاز ی كنند اما ن   صادر یم شوند" یم قیتشو  دا

ی آغاز شود. امتحانات دوره متوسطه ن  ۲۰۲۱  ی ر ژانو   ۱۱،  هاز روز دوشنب  ستانتر دب زمستاتی  ورزشی  ناتیتمر  در حال حاضی   تر

 آغاز شود.  یر ژانو  ۱۱قرار است از 

 متوسطه دوم انیدانشجو  یترم دوم برا یز یبرنامه ر  نظرسنج  

و   خواهد در ترم دوم مدل آموزشی  کردند که از آنها یم  افت یدر   نظرسنجی  کیو متوسطه   ستانتر دب  ی ، خانواده هاروز ید 

ا    ی برا ی درصد مجاز   ۱۰۰ ا ی تی ی مدل ترک  کیخانواده ها ممکن است  حمل و نقل دانش آموزان خود را انتخاب کنند.  طیرسی

 به   دانش آموزان خود انتخاب کنند. 
ً
  م یشود تا بتوان  لی تکم  ۲۰۲۱  ی ر ژانو  ۶تا   د یبا  نظرسنجی  نی که ا   د ی باش  تهداش  اد یلطفا

 . م ی کن  یز یبرنامه ر  ترم دوم به درستی  ی برا 

 دیمراقب باش کاهش سالمت    یو با روشها  د یباش ار یهوش

اتژ  یم من ش   ی کاهش سالمت را که برا  ی ها  ی خواهم آن استی ، به جامعه م یدر نظر گرفته ا  COVID-19کاهش رسعت گستی

االت سالمت پاسخ دهند و  و به س  د یکنندگان و کارکنان با  د ی ، همه بازد SCPSکنم. به محض ورود به هر مرکز   یادآور یخود 

هر زمان که ممکن است مسافت شش فوت را    د ی، افراد بامحل. در هنگام حضور در ند کن  درجه حرارت خود را بررش 

  ، غذا یمد ی داشته باش   پزشیک تی معاف نکهیما از پوشش صورت استفاده کنند ، مگر ا  یدر ساختمانها شهیحفظ کنند و هم

ی و موانع ف تی راهنما م ، عالئ کننده دست  ضدعفوتی  ی ها  ستگاهی. ا د یاتاق محصور هست  کیخودشان در  ا ی د یخور  در    یکیتر

مطب   ی انزوا و فضاها ی، اتاق هاساختمان  ی ها  کی نی در کل هوا اضافی  هی تصف یهمه ساختمان ها برقرار است. دستگاه ها

ی تم ی در مورد پروتکل ها  شتی یکسب اطالعات ب  یکنم برا   من از شما دعوت یم شوند.  جلو نصب یم کردن و اقدامات    تر

 . د ی بازگشت به مدرسه را تماشا کن ی ها  لم ی ف  ی ، رس و اتوبوس ها  ا ساختمان ه یبرا  متی یا 

كنند.    تست COVID-19، دانش آموزان خود را از نظر عالئم شود قبل از اعزام به مدرسه  خانواده ها خواسته یم از 

. کارکنان و  ند تر ساختمان خود تماس بگ ر یدر خانه بمانند و با مد  د یندارند با که احساس خوتی   و کارکناتی  انیدانشجو 

ل ب یطبق دستورالعمل ها انیدانشجو  شوند.   نهیقرنط د یپس از مواجهه با ا ی نی رجیو وزارت بهداشت و   ی مار یمرکز کنتی

 ی اک رپ  هنک منطقه  منطقه بهداشتی 
ً
استفاده کنند تا بتوانند خطر    نهی روز قرنط  ۱۴کند که مدارس همچنان از    یم  هی توص دا

از    نانی اطم   ی شود. ما برا محسوب یم نهی قرنط  ی هنوز استاندارد طال نیمدرسه را به حداقل برسانند. ا  طی انتقال در مح 

 . م یکن   و به روز یم پروتکل ها را بررش   نیو کارکنان خود ، ا  انیهمه دانشجو   ی برا  متی ی سطح ا  نیباالتر 

  هی به توص م یخواه کنند، ما یم  یم ی ز یبرنامه ر  زمستاتی  التیخود در تعط  ی ها  تی فعال  ی ارکنان برا از آنجا که خانواده ها و ک

 تر اخ ی ها
ً
ل ب منتشی شده از طرف  ا . هر  م ی( در مورد سفر توجه کن VDH) ا ی نی رجیوزارت بهداشت و ( و  CDC) ی مار ی مرکز کنتی

خود   شخیص  ی تهایکنند که در صورت امکان از مسافرت اجتناب کنند و در فعال  یم  قیدو آژانس به شدت افراد را تشو 

https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/VHSL-Updates-12-14-2020.pdf
https://www.staffordschools.net/Page/31593
https://www.staffordschools.net/Page/31593
https://www.staffordschools.net/Page/30503
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/winter.html
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/coronavirus/travel-to-areas-with-widespread-ongoing-community-spread/#:~:text=VDH%20urges%20all%20Virginians%20to,risk%20of%20serious%20COVID%2D19


 با افراد 
ً
   یخصوصا

 
عالوه بر   VDH)فاصله و پوشش صورت( را حفظ کنند.  منیا   ی ، روشهاکنند   نیم  که در خانه شما زندگ

  منفی  ش یبازگشت )که با آزما از مدت ده روز پس   ی کند، فقط برا   سفر یم  التیکه خارج از ا   کند که هر کش  یم هی توص  نیا 

COVID-19 که نظارت بر عالئم را   محدود کند در حایل اساش   ی ها تی( خود را به فعال ابدیتواند به هفت روز کاهش   یم

 دهد.   روز ادامه یم ۱۴در طول 

SCPS  م ی خواه  ، اما از همه یمنخواهد داشت نهیبه قرنط  از ی کارمندان ن  ا ی انیبه دانشجو   التیهنگام بازگشت از خارج از ا  

 برا د یتر گ  را جشن یم الت ی که تعط  در حایل . ند تر بگ ی را جد بهداشتی   ی آژانس ها  نیارائه شده توسط ا  ی ها  هی توص
ً
  ی، لطفا

،  است ر ی خارج از منطقه اجتناب ناپذ . اگر سفر شخیصد یکن  یو تر پ بهداشتی خوب  یاز روشها  ،COVID-19 وعیکاهش ش

 برنامه ها
ً
ور  تر غ  ی تهایتا فعال د ی داشته باش  تا پس از بازگشت به خانه وقت کافی   د ی کن  م ی خود را تنظ  ی لطفا خود را   ی ضی

ی را تأم COVID شیآزما  د ی توان )اگر نیم  د یهفته پس از بازگشت محدود کن  کی  ی حداقل برا  ده روز( قبل از بازگشت    د ی  کنیر

 . به مدرسه

وع کردم ، امسال   همانطور که گفتم از وقتی  ی همه شما را در بهار رسی بزرگ بوده و هست.  یسال با چالش ها  کیکه نوشیی

ی حال ، من در ب نیبا ا  ی از کارکنان ما ن یار ی بس  یر ی شگفت انگ یام. من شاهد آموزشها ده یها را د  نیبهتی  تر   ل یو اوا  تی ابتدا  تر

و   یوجود دارد، و معلمان پرشور، متخصصان حرفه ا  و آموزش فتی  شغیل  ی ها  امهکه در برن  جاناتی ی در کالسها، ه  کودگ

کنند، بوده ام. من مشاهده کرده ام که معلمان ما در    کار یم  شیو زبان آموزان انگل ژهیو  ی ازهای که با کودکان ما با ن   گران ید 

کار هستند و با خانواده و دانش آموزان ما    زشمشغول آمو  یمجاز  یتر ادگی یفضا کیما در  انیبه دانشجو   تی کار استثنا  کی

مدرسه  ی ایکافه تر را تجربه کنند. رانندگان اتوبوس و کارمندان   تی شوند و موفق تر کنند تا آنها درگ  برقرار یم ارتباط شخیص

ی شگفت انگ ی به کارها که به    کساتی   و راحت به آنجا برسند و برگردند  الی دهند تا دانش آموزان ما بتوانند با خ ادامه یم  ی تر

س دارند. تا به امروز ما ب از ی ن  تی وعده غذا  کی به جامعه مدارس خود   تی وعده غذا  ون ی لی م ک یاز  شیدارند آنها را در دستی

ی . من همچن م یکرده ا  عی    توز  ارتباط با   ی برا تی دانشجو باتی ی کارکنان پشت  ر یخواهم از مشاوران مدرسه، پرستاران و سا یم  یر

خواهم از کارکنان   ، من یمکنم. در آخر   بهره مند هستند، قدرداتی  اضافی  باتی ی توجه و پشت نیکه از ا   تی کودکان و خانواده ها

و   م یهست م یت  کیتشکر کنم. ما   مانیاز معلمان و خانواده ها باتی یپشت ی ما برا ی و ادار  ی ، حضانت، نگهدار ی ادار ، ی فناور 

 عضو هستم.  SCPSقابل توجه  می ت  نیکنم که در ا   افتخار یم ار ی بس

  شما آرزو یم  یبرا کنم و سال نو سالم و سالم   آرزو یم مبارگ ار ی بس  التیهمه خانواده ها و کارمندان ما فصل تعط ی برا  من

  نکهیخواهد بود، مگر ا  هیژانو  ۲۲من  یهستم. نامه بعد  ۲۰۲۱ارتباط با شما در سال   ی کنم. من مشتاقانه منتظر برقرار 

 الزم باشد. 
ً
 قبال

 لصانه، خم

نر  ی  رییس عمویم  –داکتی کتر

https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/frequently-asked-questions/observing-religious-holidays-during-covid-19/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/frequently-asked-questions/observing-religious-holidays-during-covid-19/

