
 ،SCPSخانواده ها و کارکنان عزیز 

ی مجازی را پذیرفته ایم. من یم دانم که برخی از   من بسیار افتخار یم کنم به همه دانش آموزان و کارکنان خود که ما یادگیر

ی کار یم کند و در چه مکان هابی یم توانیم 
ی کودکان در حال دشواری هستند. ما همچنان ارزیابی خواهیم کرد که چه چیر

 تجربیات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با 
ً
ی در کالس آنالین ، لطفا فت هابی انجام دهیم. با ادامه کار و یادگیر پیشر

 مدیر فرزند خود در میان بگذارید. 

ر آن ب حتمایلا یر و تأث کنویسناظر در   نهیکه گز   ال کرده اند. در حایلو س کنویسناظر در   یدرباره کدها نیاز والد یار یبس

 برا،  میکن  یم ابی یارز  شی  یدانش آموزان را ب خصویص میحر 
ً
فتینظارت بر پ یلطفا  ParentVueدانش آموز خود از  شر

 . د یاستفاده کن

ی و دانش آموزان را به هم میکن  یو یر پ رهیمد ئتیاست که از برنامه مصوب ه نیهدف ما ا ما  . میردانبه عقب برگ بیترت یر

برنامه  کی شنهاد یما از پ بی داشت. مدارس ابتدا میآموزش در همه سطوح خواه یبرا یمجاز  ٪۱۰۰ نهیگز   کیهمچنان 

خوشحال هستند. من  ار یبس شانیکالس دوم به کالسها  موزاندانش آ قیدعوت همه مهد کودک ها از طر  یبرا شر یآزما

 ئتیدر جلسه ه شر یبرنامه آزما نیدر مورد ا یشی  یب اتیادامه خواهم داد و با جزئ همچنان به رصد اطالعات بهداشت  

 اکتیی آغاز شود.  ۶شده است تا از  یهدف گذار  شر یسپتامیی بحث خواهم کرد برنامه آزما ۲۲مدرسه  رهیمد

همزمان را دنبال  ییر ادگیهمزمان رو در رو و سه روز  ییر ادگی، با دو روز  A-B تی یترک طبق برنامه فعیل شر یبرنامه آزما نیا

ا  میهست . ما منتظر فرصت  کند   یم و  به . مدارس شر میدانش آموزان خود را برگردان نی، جوانی  طیکه در صورت لزوم شر

 گردند.   کنند تا مشخص کنند کدام دانش آموزان به ساختمان مدرسه بریم  یم نیارتباط با والد یبرقرار 

  مک یمآگاهانه ک ییر گ  میمهم وجود دارد که به ما در تصم تهیو دو کم میده بخش به رشد خود ادامه یم کیبه عنوان  ما 

ی اول نیمشاوره والد تهیکند. کم است و نام آنها در وب  ندهیدو نما یکند. هر مدرسه دارا  اکتیی برگزار یم ۸جلسه خود را در  یر

ت است. من از پاسخ قاطع دعو  شنهاداتیارائه پ ا یارائه بازخورد به من  یبرا یگر یفرصت د نیما ذکر خواهد شد. ا تیسا

 خود مطلع یم رشیسپتامیی از پذ ۱۸، تنو  و فرصت خوشحالم. اعضا در روز جمعه عدالت تهیدر کم تیعضو  یما برا

 شوند. 

را بدون  بی غذا یتواند وعده ها کرده است که به همه دانش آموزان یم  د ییرا تأ قانوبی  تی، دولت فدرال معافیادآور ی یبرا

مدارس و  عی    توز  تیسا ۵۰از  شیدر ب لیتحو  یبرا  بی غذا یکنند. وعده ها  افتیدر  ۲۰۲۰دسامیی  ۳۱تا  نهیپرداخت هز 

س است. تغذ  کارگر ارائه یم  یاسکان خانواده ها یزودرس و اواخر عرص را برا یمدرسه خدمات غذا هیجامعه در دسی 

 به صفحه خدمات SCPS انیغذا توسط دانشجو  افتیدر مورد زمان و مکان در  شی  یاطالعات بکسب   یدهد. برا
ً
، لطفا

 . د یما مراجعه کن تیدر وب سا هیتغذ
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 در عمل آتش نشابی  یمدارس، با همکار  بخش
ً
کت یم  اتیو نجات شهرستان استافورد، مجددا زان کند تا دانش آمو   گرم شر

 به صفحه و کمک مایل  یبراکند.   هیته گرم زمستابی   یرا با کتها ازمند ین
ً
اگر کودک شما  . د یما مراجعه کنیبسایت ، لطفا

 برا ،دارد  اجیزمستان امسال به کت احت
ً
 . د ییر کودک خود تماس بگ  بی با مشاور راهنما بی راهنما یلطفا

ه از کنم ک  یم قیدو هفته اول مدرسه تشکر کنم. من تصد یبرا نی، کارمندان و والدخواهم دوباره از دانش آموزان من یم

و  به کار ما مشکالب   ی م. ما همچنکن  یم قدردابی  یبهبود یشنهادهایو از بازخورد مثبت و پ میحل داشته ا یبرا زمان شر  یر

 ار یبس یمجاز  ی، فضاانیاز دانشجو  برخی  یدر محل متفاوت است و برا زشبا آمو  یمجاز  ییر ادگیکه   میشو  متوجه یم

ی چالش برانگ اط برقرار  فرزند خود ارتب ر یمد ا ی، مهم است که شما با معلم و یو  ییر ادگی نهیدر زم است. در صورت نگرابی  یر

نتیکنم اگر در صورت عدم اتصال به ا  یادآور یخواهم به همه  . من یمد یکن ی آم تیل موفقیتکم یبرا نی  ، در تورالعملدس یر

تا  د ییر خود تماس بگ اصیل ر یدر اش  وقت با مد میخواه . ما یممیاز مدارس خود را دار  یکیحضور در  نهیهر سطح گز 

 . میده بیرا ترت از یمورد ن یاقامتگاه ها میبتوان

 
ً
 تمام دستورالعملها د یداشته باش خوبی  ار یآخر هفته بس لطفا

ً
همچنان  COVID-19 روسیو  را یز  د یرا دنبال کن متی یا یو لطفا

  سالمت   یبرا یخطر 
 
 . مییر بگ یجد د یماند که با یم باق

 

 خلصانه،م

نر  ی  ،داکی   سکات کیر

 رییس عمویم
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