
 ، SCPSخانواده ها و کارمندان عزیز 

ید.   امیدوارم همه شما خوب و از انتقال به سمت هوای بهاری و روزهای طوالنی تر از آفتاب لذت ببر

 

 روز در هفته دانش آموز ترکیب   ۴آموزش حضوری 

، هفته ارائه شد  نیمدرسه معمول ما در ا رهیمد ئتیکه در جلسه ه  همانطور  ، چهار preK-12، دانش آموزان ترکیبر در تمام مقاطع ابتدانی

وع یم کنند. دانش آموزان مقدمانی ترکیبر در شیفت  ۴ریل، مصادف با آغاز سه ماهه پآ ۲۰ی را از روز آموزش حضور  صبح  ۸از ساعت  ۱شر

بعد از ظهر در این کالس  ۲صبح تا  ۹هستند از  ۲، کسانی که در شیفت خواهند داشت بعد از ظهر در کالس های خود آموزش حضوری۱تا 

کت یم کنند. دانش آموزان مقطع راهنمانی از ساعت  ستانی  ۴صبح تا  ۱۱ها شر بعدازظهر آموزش حضوری خواهند داشت و دانش آموزان دببر

ی از ساعت  هر حضور بعد از ظ ۳:۴۵صبح تا  ۹:۳۰بعد از ظهر در کالس خواهند بود. دانش آموزان اوایل کودیک از ساعت  ۳صبح تا  ۱۰نبر

، آنها ذکر شده است IEPروز در هفته، صبح یا بعد از ظهر یا همانطور که در ۴، ساعت VPI  ۳و نیم روز  ECSEخواهند داشت. دانشجویان 

کت یم کنند. گزینه آموزش صد درصدی مجازی برای آن دسته از خانواده هانی که نیم خواهند فرزندان خود را به ساختمان های ا م شر

س است. ، بفرستند   همچنان در دسبی

CDC  وVDH  ی دانش آموزان را با  ۳نیاز به فاصله اجتمایع را به روز کرده اند تا فضای فوت ترجیح داده شود. برای بازگشت هر  ۶فوت بیر

ای ما، این فوت نشسته باشند. در اتوبوس ه ۶، ممکن است مواردی وجود داشته باشد که کودکان نزدیک به دانش آموزان به کالس چه بیشبی 

ییک طرایح یم شود تا با  ی بدان معناست که دانش آموزان ممکن است الزم باشد هر صندیل دو نفر بنشینند. کالس های ما برای فاصله فبر

 سازگار باشد. ما برنامه ناهار خود را اصالح یم کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که دانش آموزان هنگام غذا خوردن CDCدستورالعمل های جدید 

اتژی های ۶ وی از تمام اسبی ی به پبر ی مکرر دست ، شامل پوشیدنکاهش خود   فوت از هم فاصله دارند. ما همچنیر  ،پوشش صورت و شسیی

 ادامه خواهیم داد. 

 دیکن  میتنظ لیر پآ ۱۶تا  ۱۲ یبرنامه را برا

وجود نخواهد داشت. روز  انیدانشجو  یناهمزمان برا ا یهمزمان  دستورالعمیل چیاست. ه SCPSکارمندان   یبرا یروز حرفه ا کی لیر پآ ۱۵

د دانش آموزان ما از روز سه معلمان خواهد بود تا آماده شون یبرا روز کار اضافی  کیدانش آموزان و  یروز ناهمزمان برا کی، لیر پآ ۱۶، بعد 

یسخ که به آموزش شخیص  IEPروزه مراجعه کنند. دانش آموزان با  ۴به آموزش  لیر پآ ۲۰، شنبه کنند در مدرسه تحت   یم دا یپ ود دسبی

یس ینت ها که به کافی   و کسانی  Cبرنامه  شود.  شوند. حمل و نقل فراهم یم وارد مدرسه یم لیر پآ ۱۶خود در  یدارند طبق برنامه عاد ما دسبی

 با مدد یدار  ایلو اگر س
ً

 . د یکن  یبر گیپرونده فرزند خود پ ر ی، لطفا

سه  Aگروه   یدیبر یه انی، دانشجو شود  هفته انجام یم نیدر ا Bو  A انیدانشجو  یحضور  یعاد بر غ یآموزشها نکهیاز ا نانیمنظور اطم به

 . افتیحضور خواهند  یبه صورت حضور  لیآور  ۱۴روز چهارشنبه  Bگروه   د یبر یه انیو دانشجو  یبه صورت حضور  لیر پآ ۱۳، شنبه

 یلیمراسم فارغ التحص

وع کار حضور  یلیرا درباره فارغ التحص مقدمانی  یرهنمودهانورتهم  وایل، گذشته  هفته  رانی، مدنی راهنما نیصادر کرد. با توجه به ا منیا یو شر

به  را سازد برنامه ها  ما را قادر یم ندهیهستند. چند هفته آ ۲۰۲۱کالس   یلیفارغ التحص یها نهیما در حال بحث در مورد گز  یها ستانبر دب

https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/Return%20to%20Learn%203-23-21.pdf
https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2021/march/headline-893881-en.html


 ی، همچنان که برنامه هامیده صبر و درک خود را ادامه یم نکهی، از ا. در ضمنمیخانواده خود را ارائه ده اتیکرده و جزئ  نیطور کامل تدو 

 . می، متشکر میده خود را توسعه یم

 ۲۰۲۲-۲۰۲۱ یها براثبت نام مهد کودک 

سال  یدانش آموزان خود را برا نیدتر یشود و ما مشتاقانه منتظر ثبت نام جد آغاز یم نیبصورت آنال  لینام کودکستان از اول آور  ثبت

، لیآور  ۱۵، روز پنجشنبه SCPS ما موجود است.  تیثبت نام در وب سا یبرا از یمدارک مورد ن هیاز کل سبی یل. میهست -۲۰۲۲-۲۰۲۱ یلیتحص

ی بعد از ظهر م۷ -صبح  ۱۰از ساعت   یبرا ی، مرکز توسعه حرفه ا یباند ورکی نیآلو  یاست. در دفاتر ادار  ثبت نام شخیص داد یرو  کی بانبر

جمان  از ین نیکه در ثبت نام آنال   یافراد س  برنامه نیا بهبه کمک دارند. مبی  . استدر دسبی

  یساز  منیا یازهاین

ی ف یورود ثبت نام  یدر حال حاضی برا یساز  منیو سابقه ا دهیرس انیبه پا ۲۰۲۱-۲۰۲۰ یلیسال از آغاز سال تحص کی ، یطمدارس یکیبر

ا۲۰۲۰ ، در طول جلسه عمویما ینیرجیو  است. مجمع عمویم از یمورد ن  لیثبت نام در مدارس را به روز کرد و به دل یبرا ونیناسیواکس طی، شر

اCOVID-19 یها تیمحدود  اطالعات ف ۲۰۲۲-۲۰۲۱ یلیرا به سال تحص طی، شر
ً

ی موکول کرد. لطفا کرده و   لیدانش آموز خود را تکم یکیبر

 . د ی، به روز کنروند ثبت نام یرا در صورت لزوم برا یو  یواکسنها

ی واکسن ها ن یبرا ا ینیرجیو  یساز  منیدر کد ا یبر تغ دارد. اکنون دانش آموزان در حال رشد کالس هفتم  بر تأث 12و  ۷ یها هیبر ثبت نام در پا بر

ی اول افتیملزم به در  ی ن شیکالسه در حال افزا  ۱۲هستند و دانش آموزان  HPVو  Tdapبه همراه واکسن  Meningococcalدوز واکسن  یر  بر

 کنند.   افتیثبت نام در  یرا برا Meningococcalدوز واکسن  د یاکنون با

نشده واکسن  مهیب انیدانشجو  یدر حال حاضی فقط برا COVID-19واکسن  یها کینیکل  یتقاضا لیبه دل رپ  هنیکبهداشت منطقه  اداره

داروخانه  ا ی هیاول بهداشبی  یارائه دهنده خدمات مراقبت ها قیرا از طر  از یمورد ن یواکسن ها د یدارند با مهیکه ب  نی کند. خانواده ها  یم هیته

 کنند.   هیته خود  محیل

دانش  یبرا یشبی یب یحضور  بر غ یتا آموزشها میکن  یم میخود را تنظ آموزیسر  یخواهم از همه شما تشکر کنم که ما همچنان مدلها یم بازهم

 ۵برنامه منظم  کیبا  ۲۰۲۲-۲۰۲۱ یلیداشت. هدف ما همچنان افتتاح سال تحص میخواه یبهبی  جهیما نت ی. با همکار میآموزان ارائه ده

دو  یط بی شی. اطالعات بمیاصالح شده هست یمجاز  یبر ادگیمدل  کی، و نیا یبرا یز یروزه در هفته در تمام سطوح است. ما در حال برنامه ر 

با هر گونه  د یتوان ، و البته یمد یبگذار  انیکودک خود در م  ر یو افکار خود را با مد دنیال پرسو ارائه خواهد شد. لطفا در صورت س ندهیماه آ

 . د یمن ارسال کن یبرا لیمیا قیاز طر  نظر  ا یسوال 

 یشاهد بهبود اطالعات داده ها میتا بتوان ند بر بگ یرا جد COVID-19 روسیکه همه همچنان و   دوارمی. امد یآخر هفته خود را لذت ببر  لطفا 

 پلیمولت به نام تشکر کنم که در حال درمان شطانی  شما  سالمبی  یاز شما بخاطر آرزو  یار یخواهم از بس ، من یمشخیص ادداشتی. در میباش

 خواهد بود.  لیآور  ۳۰من  یمثبت داشته باشد. نامه بعد جهیهستم و انتظار دارم نت لوما یم

 لصانه،خم

نر ی  داکبی سکات کبر

 رییس عمویم

https://www.staffordschools.net/Page/21469


 


