
 ،SCPSخانواده ها و کارکنان عزیز 

  ۲۰۲۱-۲۰۲۰روز دوشنبه، درهای مجازی خود را برای سال تحصییل 
ً
کودک باز خواهیم کرد. اگرچه ۳۰۰۰۰به روی تقریبا

ارک روز اول مدرسه در روز ، اما لذت و هیجان ثابت است. در تدرسد  بازگشت متفاوت از هر زمان دیگری به نظر یم

 این ، دوشنبه
ً
 را مشاهده کنید، که دستورالعمل هایی برای روند ورود دانش Student Canvas Overview ویدیو لطفا

 مشاهده كنند.  Canvasئوی مناسب این سن را برای پشتیبایی كودكان كوچكتر باید ویدارائه یم دهد.   را آموزان 

ایط منحرص به فرد و گایه  هر سال تحصییل هفته اول یا اغلب اوقات نیاز به برخی تنظیمات جزیی بر اساس بسیاری از شر

ایط منحرص به  ه احتمال زیاد فرد بپیش بینی نشده دارد. من اطمینان دارم که این سال تحصییل تفاویر نخواهد داشت و شر

، هرگونه تغیتر در صورت نیاز را رفع و حل خواهیم کرد. من اطمینان دارم  رسد. با هم تا حدی متفاوت از گذشته به نظر یم

ی کسب خواهیم کرد. همانطور که  ی در محیط جدید یادگتر فت سال تحصییل، همه ما اعتماد به نفس بیشتر که با پیشر

 ییک از والدین
ً
ا  ، همکاری و شوخ طبیع باالیی نیاز داریم تا بتوانیم این تجربه را برای همهن گفت، همه ما به صت  به م اختر

 یک موفقیت موفق کنیم. 

SCPS  ی دانش آموزان ما سپتامت  بسته خواهد شد. برای اطمینان  ۷سپتامت  و دوشنبه  ۴جمعه  X / Y، برنامه روز یادگتر

ستان ما برای دو  برای دانش آموزان  X / Y، ما به روزانه سپتامت   ۱۴هفته آینده تنظیم یم شود. از دوره راهنمایی و دبتر

ستان و متوسطه باز خواهیم گشت.   دبتر

 Y روز  X روز

 سپتامت   ۱

 سپتامت   ۳

 سپتامت   ۹

 سپتامت   ۱۱

 آگوست  ۳۱

 سپتامت   ۲

 سپتامت   ۸

 سپتامت   ۱۰

 

ی بر توزی    ع خدمات وعده های غذایی ما تأثتر یم گذارد.  س  ۷یا ۴وعده های غذایی تاری    خ  این همچنیر سپتامت  در دستر

ح زیر انجام یم شود: . در عوضنیستند   ، و مدارس برای دو هفته آینده به شر

 ۲۰۲۰آگوست  ۳۱، دوشنبه •

 ۲۰۲۰سپتامت   ۲هارشنبه، چ• 

 ۲۰۲۰ سپتامت   ۸سه شنبه، • 

 ۲۰۲۰ سپتامت   ۹چهارشنبه • 

https://vimeo.com/74677642
https://www.youtube.com/watch?v=8KM-lsMt4JQ&feature=youtu.be
https://www.staffordschools.net/Page/15267


 ۲۰۲۰ سپتامت   ۱۱جمعه • 

 توجه داشته باشید که برنامه فوق الذکر در مورد دانشجویان 
ً
معاف که بطور روزانه هنگام خدمت در  پرسونللطفا

 ، اعمال نیم شود. کنند   ساختمانهای مدرسه خدمت یم

س خانواده های ما است: به عنوان   یک یادآوری، چندین ابزار برای کمک به فناوری و ترجمه در این سال تحصییل در دستر

 مرکز پشتیبایی فناوری

ونییک یا تماس تلفنی  ۷:۳۰صبح تا  ۷:۳۰، از ساعت جمعه اال دوشنبه  • ی های الکتر بعد از ظهر از طریق تکنسیر

ید.  ی های ما کمک بگتر  از تکنسیر
ً
 مستقیما

ید.   ۵۷۱.۶۹۹.۰۷۲۰ ایمیل بزنید یا با شماره  helpdesk@staffordschools.netبه •   تماس بگتر

ح مخترصی از مسئله فنی را ارسال  در مدرسه ، تحصیلنام دانش آموز  • ، آدرس ایمیل تماس یا شماره تلفن و شر

 کنید. 

ی در •   همان روز یا مدرسه بعدی تماس شما را بریم گرداند.  یک تکنسیر

 SCPSخانواده و دانشجویی  کنوسمنابع  

ی، سیستم Canvas، نمای کیل از ستایجاد شده ا SCPSاین منبع آنالین که توسط تیم آموزشر  ، ما  مدیریت یادگتر

ی نکات و فیلم های مفید برای ایجاد  ی لیسنر از سحساب ها  همچنیر االت و ، پیمایش سیستم و نحوه استفاده از آن و همچنیر

 متداول را ارائه یم دهد. 

 

 پو 
ی

 SCPSرتال آموزش ارتباط خانوادگ

ی کمک به ورود به سیستم Chromebookاین ابزار آنالین پشتیبایی از استفاده  ، منابع دیجیتایل و کتابخانه آنالین و همچنیر

 را فراهم یم کند.  ParentVueو ایجاد حساب 

 

یس به منابع خانوادهخط   دستر

ش عادالنه به منابع  را یم دهد. خانواده ها ممکن است به هفت زبان  SCPSاین ابزار ارتبایط رایگان به شما امکان دستر

جمان  جمان پیام بگذارند. متر ، دری، فارش، فرانسوی، پشتو، اسپانیایی و اردو برای متر روز کاری تماس  ۲در مادری: عری 

ش به این شویس، لطفا با شماره تلفن  شما را بریم ید.  ۴۹۲-۹۲۷۰ ۵۷۱ گردانند. برای دستر  تماس بگتر

mailto:helpdesk@staffordschools.net
https://sites.google.com/staffordschools.net/scps-canvas/home?authuser=0
https://sites.google.com/staffordschools.net/outreach-training-portal/home?authuser=1
https://psp.staffordschools.net/PXP2_Login.aspx


 
ً
 برای اطمینان از سالم ماندن ما  ما شدیدا

ی
در ماه های آینده وارد فصل آنفوالنزا خواهیم شد. به عنوان یک اقدام اضاف

حث  کان پذیر بودن فرزندانتان برای تزریق آنفوالنزا بشما را تشویق یم کنیم که با ارائه دهنده خدمات بهداشنر در مورد ام

 کنید. 

سپتامت  ادامه یم دهم، و سپس به عنوان  ۲۵و  ۱۱ بههمانطور که درهای مجازی خود را باز یم کنیم، من به ارسال نامه 

 با معلم و مدیران فرزندت
ً
رار کنید.  ان ارتباط برقمورد نیاز. من شما را تشویق یم کنم اگر سوایل یا نگرایی دارید مستقیما

 آگاه هستند و اگر احساس یم کنید این ارتباط یم 
ً
کارکنان ما از اهمیت برقراری ارتباط مداوم با دانش آموزان و والدین کامال

 به معلم )ها( و / یا مدیر فرزند خود اطالع دهید. 
ً
 مجددا

ً
 تواند بهبود یابد، لطفا

یک بودن ف  از همه شما بخاطر شر
ً
 آخر من مجددا

ً
وق العاده تشکر یم کنم که ما با هم سفر جدیدی را آغاز یم کنیم. لطفا

 را دارم.  ۲۰۲۱-۲۰۲۰هفته ای عایل و ایمن داشته باشید و من برای همه شما آرزوی یک سال تحصییل فوق العاده 

 

 خالصانه،م

 

 

نر  ی  کتر
 داکتر

 رییس عمویم


