
 ، SCPSخانواده ها و کارمندان عزیز 

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

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

همچنان یک مسئله مهم بهداشتی است و   COVID-19یروس آینده بازگشت به مدرسه قدردانی می کنم. متأسفانه، و

گزارش های محلی، ایالتی و ملی نشان می دهد که در حال حاضر گسترش در جوامع رو به وخامت است. سیستم مدرسه  

(  VDH( و وزارت بهداشت ویرجینیا )CDCما همچنان از تمام استراتژی های کاهش سالمت که مراکز کنترل بیماری )

 در مدارس شده است.  COVID-19ده اند پیروی می کند و همین امر منجر به انتقال تعداد کمی توصیه کر

سیستم مدرسه سه نقطه مهم را کنترل می کند تا به ارزیابی اثربخشی ما در حفظ محیط یادگیری و آموزش ایمن کمک کند. 

کنترل می کنیم. ما همچنین توانایی   VDHو  CDCاول، ما موفقیت خود را در پیروی از استراتژی های کاهش سالمت 

خود را برای مدیریت دقیق ردیابی تماس برای افرادی که آزمایش مثبت داشته اند، پیگیری می کنیم. سرانجام، ما الگوی 

کارکنان خود را از نزدیک تحت نظارت قرار می دهیم تا مطمئن شویم که پرسنل مورد نیاز برای ارائه دستورالعمل ها و 

 حیاتی مانند حمل و نقل و خدمات غذایی را در اختیار داریم. عملیات

مثبت داشتند و نیاز به قرنطینه خود داشتند، به دلیل انتقال های  COVID-19اکثریت قریب به اتفاق کسانی که آزمایش 

ن نامه را می خوانیم از مبتنی بر جامعه بوده اند که بر سیستم مدرسه ما تأثیر گذاشته اند. بسیار مهم است که همه ما که ای

راهکارهای کاهش سالمت که در زیر شرح داده شده است پیروی کنیم. بسیار مهم است که در طول این مدت تعطیالت  

 طوالنی، به توصیه های مربوط به سفر و اجتماعات اجتماعی توجه زیادی داشته باشیم.

 ۲۰۲۱ژانوری   ۱۱-۴راهنما برای

ژانوری به یک محیط یادگیری مجازی برای همه دانش آموزان بازگردیم،   ۱۱ژانوری تا  ۴تصمیم گرفته شده است که از 

به مدارس ما می آیند و کسانی که در کافی نت ها شرکت می کنند. این اقدام برای  IEPبه جز دانش آموزانی که از طریق 

رفته   COVID-19فر یا در معرض افزایش احتمال دانش آموزان و کارکنانی که ممکن است در تعطیالت زمستانی به س

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

 به روز رسانی ورزش های زمستانی 

( و لیگ دبیرستان  VDHهای اولیه وزارت بهداشت ویرجینیا ) فرماندار نورتهم و توصیه  ۷۲دستورالعمل بر اساس 

(، هفته گذشته تصمیم گرفتم ورزشهای زمستانی را به تعویق بیندازم تا توضیحات بیشتری در اختیار  VHSLویرجینیا )

و اینکه تعارضی بین دستور فرماندار و   VHSLمن قرار گیرد. می خواستم روشن باشم که براساس راهنمایی های اولیه 

 بیشتری نخواهند بود.، دانشجویان ورزشکار ما در معرض خطر وجود ندارد VHSLبخشنامه 

مبنی بر اینكه ماسكهای صورت  مجدداً راهنمایی را برای مطابقت با هدف دستورالعمل فرماندار VHSL، دوشنبه روز

نیست. پس از دریافت این توضیحات، ما اجازه خواهیم داد که  صادر می كنند اما نیازی به آنها  "شدیداً تشویق می شوند"

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
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/VHSL-Updates-12-14-2020.pdf


آغاز شود. امتحانات دوره متوسطه نیز در حال   ۲۰۲۱ی ر ژانو ۱۱تمرینات ورزشی زمستانی دبیرستان از روز دوشنبه، 

 ی آغاز شود.رژانو ۱۱حاضر قرار است از 

 نظرسنجی برنامه ریزی ترم دوم برای دانشجویان متوسطه دوم 

خانواده های دبیرستان و متوسطه یک نظرسنجی دریافت کردند که از آنها می خواهد در ترم دوم مدل آموزشی و   دیروز،

ی  درصد مجاز ۱۰۰خانواده ها ممکن است یک مدل ترکیبی یا شرایط حمل و نقل دانش آموزان خود را انتخاب کنند. 

تکمیل شود تا   ۲۰۲۱ی رژانو  ۶لطفاً به یاد داشته باشید که این نظرسنجی باید تا  برای دانش آموزان خود انتخاب کنند.

 بتوانیم برای ترم دوم به درستی برنامه ریزی کنیم. 

 هوشیار باشید و با روشهای کاهش سالمتی مراقب باشید 

در نظر گرفته ایم، به  COVID-19من می خواهم آن استراتژی های کاهش سالمت را که برای کاهش سرعت گسترش 

االت غربالگری  به سو ، همه بازدید کنندگان و کارکنان بایدSCPSجامعه خود یادآوری کنم. به محض ورود به هر مرکز 

، افراد باید هر زمان که ممکن است  م حضور در محل. در هنگا سالمت پاسخ دهند و درجه حرارت خود را بررسی کنند

مسافت شش فوت را حفظ کنند و همیشه در ساختمانهای ما از پوشش صورت استفاده کنند ، مگر اینکه معافیت پزشکی 

، عالئم راهنمایی  کننده دست داشته باشید، غذا می خورید یا خودشان در یک اتاق محصور هستید. ایستگاه های ضدعفونی

، اتاق های  ساختمان وانع فیزیکی در همه ساختمان ها برقرار است. دستگاه های تصفیه هوا اضافی در کلینیک هایو م

های کسب اطالعات بیشتر در مورد پروتکل  من از شما دعوت می کنم برایانزوا و فضاهای مطب جلو نصب می شوند. 

 ، سری فیلم های بازگشت به مدرسه را تماشا کنید.و اتوبوس ها  تمیز کردن و اقدامات ایمنی برای ساختمان ها 

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

انه بمانند و با مدیر ساختمان خود تماس بگیرند. کارکنان و دانشجویان و کارکنانی که احساس خوبی ندارند باید در خ 

دانشجویان طبق دستورالعمل های مرکز کنترل بیماری و وزارت بهداشت ویرجینیا پس از مواجهه باید قرنطینه شوند. 

توانند خطر  روز قرنطینه استفاده کنند تا ب  ۱۴اکیداً توصیه می کند که مدارس همچنان از  رپهنکمنطقه بهداشتی منطقه 

انتقال در محیط مدرسه را به حداقل برسانند. این هنوز استاندارد طالی قرنطینه محسوب می شود. ما برای اطمینان از  

 باالترین سطح ایمنی برای همه دانشجویان و کارکنان خود ، این پروتکل ها را بررسی و به روز می کنیم.

های خود در تعطیالت زمستانی برنامه ریزی می کنند، ما می خواهیم به   از آنجا که خانواده ها و کارکنان برای فعالیت

( در مورد سفر VDH) وزارت بهداشت ویرجینیا ( و CDC) مرکز کنترل بیماریتوصیه های اخیراً منتشر شده از طرف 

. هر دو آژانس به شدت افراد را تشویق می کنند که در صورت امکان از مسافرت اجتناب کنند و در فعالیتهای توجه کنیم

، روشهای ایمن )فاصله و پوشش صورت( را حفظ کنند. کنند شخصی خود خصوصاً با افرادی که در خانه شما زندگی نمی

VDH سفر می کند، فقط برای مدت ده روز پس از بازگشت   عالوه بر این توصیه می کند که هر کسی که خارج از ایالت

می تواند به هفت روز کاهش یابد( خود را به فعالیت های اساسی محدود کند در حالی   COVID-19)که با آزمایش منفی 

 روز ادامه می دهد.  ۱۴که نظارت بر عالئم را در طول 

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


SCPS اما از همه می نخواهد داشت ان نیاز به قرنطینههنگام بازگشت از خارج از ایالت به دانشجویان یا کارمند ،

تعطیالت را جشن می گیرید، در حالی که خواهیم توصیه های ارائه شده توسط این آژانس های بهداشتی را جدی بگیرند. 

از روشهای خوب بهداشتی پیروی کنید. اگر سفر شخصی خارج از منطقه اجتناب   ،COVID-19لطفاً برای کاهش شیوع 

، لطفاً برنامه های خود را تنظیم کنید تا پس از بازگشت به خانه وقت کافی داشته باشید تا فعالیتهای غیر  است  ناپذیر

را تأمین کنید ده   COVIDیک هفته پس از بازگشت محدود کنید )اگر نمی توانید آزمایش  ضروری خود را حداقل برای

 . روز( قبل از بازگشت به مدرسه

همانطور که گفتم از وقتی که نوشتن همه شما را در بهار شروع کردم ، امسال یک سال با چالش های بزرگ بوده و 

ا نیز بهترین ها را دیده ام. من شاهد آموزشهای شگفت انگیز ابتدایی  هست. با این حال ، من در بین بسیاری از کارکنان م

و اوایل کودکی در کالسها، هیجاناتی که در برنامه های شغلی و آموزش فنی وجود دارد، و معلمان پرشور، متخصصان  

ام. من مشاهده کرده ام که  حرفه ای و دیگران که با کودکان ما با نیازهای ویژه و زبان آموزان انگلیسی کار می کنند، بوده 

معلمان ما در یک کار استثنایی به دانشجویان ما در یک فضای یادگیری مجازی مشغول آموزش کار هستند و با خانواده و 

دانش آموزان ما ارتباط شخصی برقرار می کنند تا آنها درگیر شوند و موفقیت را تجربه کنند. رانندگان اتوبوس و 

درسه به کارهای شگفت انگیزی ادامه می دهند تا دانش آموزان ما بتوانند با خیال راحت به آنجا  کارمندان کافه تریای م

برسند و برگردند و کسانی که به یک وعده غذایی نیاز دارند آنها را در دسترس دارند. تا به امروز ما بیش از یک میلیون  

ی خواهم از مشاوران مدرسه، پرستاران و سایر کارکنان  وعده غذایی به جامعه مدارس خود توزیع کرده ایم. من همچنین م

پشتیبانی دانشجویی برای ارتباط با کودکان و خانواده هایی که از این توجه و پشتیبانی اضافی بهره مند هستند، قدردانی  

علمان و کنم. در آخر، من می خواهم از کارکنان فناوری، اداری، حضانت، نگهداری و اداری ما برای پشتیبانی از م

 عضو هستم.   SCPSخانواده هایمان تشکر کنم. ما یک تیم هستیم و بسیار افتخار می کنم که در این تیم قابل توجه 

من برای همه خانواده ها و کارمندان ما فصل تعطیالت بسیار مبارکی آرزو می کنم و سال نو سالم و سالم برای شما آرزو  

ژانویه خواهد بود، مگر  ۲۲هستم. نامه بعدی من  ۲۰۲۱برقراری ارتباط با شما در سال می کنم. من مشتاقانه منتظر 

 اینکه قبالً الزم باشد.

 

 

 لصانه،مخ 

 

 داکتر کیزنر 

 رییس عمومی 
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