
 ،SCPSخانواده ها و کارکنان عزیز 

 ۲۰۲۱-۲۰۲۰اکنون در حال انجام است و پایان سال تحصییل  4امیدوارم این نامه همه را به خوبی دریابد. سه ماهه 

ابی   نزدیک است. سال بسیار جالبی بوده است و من یم خواهم از همه بخاطر حمایت مداوم و تمایلشان برای پذیرش تغییر

ی  امن ایجاد کردیم، تشکر کنم. کاش یم توانستم به شما بگویم که برای ارائه آموزش در یک محیط آموزش و یادگیر

COVID-19  ن خواهد رفت، اما این درست نیست. امیدوارم، همه ما درک کنیم که با فداکاری های  ۲۰۲۱تا اگست از بیر

ات الزم، توانسته ایم بیش از  ن به دانش آموز را به کالس بیاوریم. این تغییر  ۱۶،۰۰۰خود و سازگار شدن با تغییر ات همننیر

 ما امکان ادامه فعالیت های فوق برنامه را داده است. 

همانطور که برای یک هفته آموزشی پنج روزه برای سال تحصییل پیش رو آماده یم شویم، یم دانیم که برای حمایت از 

ات الزم را انجام دهیم در نامه  ی در مورد برنامه آموزشی ماه یم من با جزئیات بی ۲۸دستورالعمل ها و سالمبی باید تغییر شیی

 بحث خواهیم کرد.  ۲۰۲۲-۲۰۲۱و مدل سال تحصییل 

 ژوئن ۸و  ۷ متفاوتبرنامه 

، ساختمانهای مدارس در روز سه شنبه،   ۷روز دوشنبه،  SCPSژوئن بسته خواهد شد.  ۸به دلیل انتخابات مقدمابی

، دانش ژوئن۸، دانش آموزان است. روز سه شنبه برای X، آموزش همزمان و رو در رو ارائه یم دهد. این یک روز ژوئن

کت یم کنند. باقیمانده هفته  ژوئن بصورت منظم همزمان و بصورت حضوری ۷آموزان در آموزش ناهمزمان در خانه شی

 یم ماند. 
ی

 باق

 
 
ی تابستان  فرصت های یادگیر

ی را اعالم یم کنیم برنامهما خوشحالیم که  ی تابستابن شامل چالش های طرایح متمرکز بر بزرگ یادگیر  . این فرصت یادگیر

ی پویا، جذاب و عمیل است.   ریاضیات خاص و استانداردهای انگلییس با استفاده از تجارب یادگیر

کت هیچ هزینه ای وجود ندارد. دانشجویان هر روز از طریق ن یم شوند. دانش ، صبحمل و نقل برای شی حانه و ناهار تأمیر

کت کنند آموزان ممکن است در   ، ممکن است به مدرسهآنها ارائه نشود  ، اگر در مدرسه پایهحال ، با ایناین برنامه شی

کت کنند.  ۲یا جلسه  ۱دیگری سفر کنند. از دانشجویان دعوت یم شود که بر اساس نیاز در جلسه   شی

 فرزند شما به زودی جزئیات ثبت نام را ارائه یم دهد. اگر دوست دارید  مکتب آغاز یم شود و مدیر  یم ۱۴ثبت نام از 

کت کند   با مدیر فرزندتان در آن شی
ً

ید.  مکتب، لطفا برای کسب اطالعات بیشیی در مورد برنامه های خود تماس بگیر

ستان، لطفا به وب سایت ابت ، راهنمابی یا دبیر  مراجعه کنید.  Great Learning Adventureدابی

کت یمبرنامه بهاری دانش آموزان دارای معلولیت که در   خود که در برنامه کنند   شی
ی

ذکر  504 یا IEP، به محل های زندگ

ششده است ، شند داشته با به خدمات بهبودی احتیاج ، اگر دانش آموزان دارای معلولیتخواهند داشت. بعالوه ، دسیی
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ی بزرگ برای اجرای این خدمات   IEPدر  ح داده یم شوند و کارکنان آموزش ویژه در طول ماجراجوبی یادگیر کودک شی

ین ، مقدمابی برای دریافت این خدمات برای ابرنامه بهاری باشد استفاده یم شوند. اگر این خدمات بازیابی فراتر از ساعت 

 ان فراهم یم شود. دانشجوی

ن از   IEP( برای دانش آموزان دارای ESYخدمات سال تحصییل طوالبن ) ایط هستند نیر  ۲۳جوالی تا  ۶که واجد شی

، به مدت چهار روز در هفته و چهار ساعت در روز انجام یم شود. برنامه ها در ساختمان های شاش بخش مدرسه جوالی

ند  ن قرار یم گیر  در صورت داشیی
ً

ی کنید. هر گونه سوال، لطفا  ، با مدیر پرونده فرزند خود پیگیر

 ها کرومبوک

مگر اینکه  ،تابستان برگردانده شود  ، الزم نیست که در تعطیالتاستاختصاص داده شده کرومبوک اگر به فرزند شما  

،  Lexiaمانند شود. ما تابستان امسال دوباره برنامه های آنالین  خارج شود یا فارغ التحصیل SCPSفرزند شما از 

Dreambox  ،Read180  وALEKS   را برای دانش آموزان فراهم خواهیم کرد و یم خواهیم اطمینان حاصل کنیم

ی ادامه یم دهند.   که همه به این منابع یادگیر

 ثبت نام کودکستان

باز است. والدین و شپرستان تشویق یم شوند که اکنون فرزندان  ۲۰۲۲-۲۰۲۱ثبت نام مهد کودک ها برای سال تحصییل 

  استفاده از سیستم ثبت نام آنالین ثبت نام کنند. خود را با 
ً

 پس از اتمام بخش ثبت نام آنالین، هنوز باید مدارک را شخصا

ما  . لیسبی از کلیه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در وب سایت ما موجود استارائه دهید. در مدرسه ثبت نام تکمیل و 

ن است و ما یم  ن استقبال یم کنیم. مهد کودک یک زمان هیجان انگیر خوشحالیم که از جدیدترین دانش آموزان خود در پاییر

ی و شگریم به مدرسه بیاید. خواهیم   هر کودگ آماده یادگیر

 COVIDپروتکل 

 ما شیوع 
ً

ا را در میان دانشجویان خود تجربه کرده ایم که به گردهمابی های اجتمایع بریم گردد. ما باید  COVID-19اخیر

یم و هر روز  ابه عالئم این ویروس مش عالئم خود را ادامه دهیم. توجه داشته باشید که چک کردناین ویروس را جدی بگیر

 است. اگر عالئم زیر را دارید، حبی اگر فکر یم کنید ممکن است مربوط به مسئله سالمبی 
ی

عالئم آلرژی یا شماخوردگ

 دیگری باشد ، به مدرسه نیایید: 

 نفس یا دشواری در تنفسلرزه، شفه - ساعت گذشته ۲۴درجه فارنهایت در  ۱۰۰.۴تب بیش از  -
ی

 ، تنگ

-   ،
ی

 از دست دادن طعم یا بو -    ، شدردبدن درد عضالبن یا خستگ

 احتقان یا آبریزش بیبن   -       گلو درد -

  ، استفراغ یا اسهالتهوع حالت -
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است یا در معرض کیس که تست  COVIDبعالوه، اگر در معرض کیس قرار گرفته اید که منتظر نتیجه آزمایش 

COVID ل از بسالمتی دانش آموزان و کارکنان ما بسیار مهم است که شما ق برای، به مدرسه نیایید. مثبت داشته است

ایل که کنید. همچنیر  باید در ح  برریس، خود را برای این عالئم و هرگونه تماس احتمایل فرستادن فرزندتان به مدرسه

ییک را دنبال کنید.   ای اجرابی لعمل هما به همراه دستورا در مدرسه هستید، ماسک بزنید و الزامات مناسب فاصله فیر 

ات الزم  VDHو  CDC، نظارت بر راهنمابی های مربوط به کاهش سالمت از فرماندار  را ادامه یم دهیم و به انجام تغییر

 ادامه یم دهیم. 

 سال ر یمعلم و مد

ابل ق. ما به طرز میکرده ا  لیمدرسه از معلمان سال خود در هر مدرسه تجل رهیمد ئتیچند ماه گذشته ما در جلسات ه در 

شما  من از . میدار  یپرشور و حرفه ا ار یبس که در شاش بخش آموزشگاه کادر آموزشی   میخوش شانس هست یمالحظه ا

سال مدرسه ما در کانال  مدرسه و نامزد اصیلکه از معلم ببنید  ما را به  پنج بخیسی  یها لمیف یکنم ش   دعوت یم

YouTube SCPS ا نیمختلف خانم ن یکنم معلم سال ما در بخشها  خوشحالم که اعالم یم ار یمن بس .مینماید شناخت 

 است.  پارک ری    جدر دبستان  کینا بتلر سال ما خانم   ر یو مد رایک رن بی پاسمور از مدرسه ابتدا

 هر ش خاطر پشتیبابن مداوم تشکر کنم. من یم خواهم به ویژه از همه کارکنان مدارس دولبی باز هم یم خواهم از همه شما به 

استافورد برای کار بزرگشان در تهیه و اجرای یک هفته آموزش چهار روزه در محل تشکر کنم. همه آخر هفته خوبی دارند و 

 در امنیت هستند. 

 

 لصانه،مخ

 

 

نر ن  بی ایچ دی، داکیی کیر

 رییس عمویم
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