
 ،SCPSخانواده ها و کارمندان عزیز 

، بیش از هر زمان دیگر، والدین . امسالاکنون فقط چند روز از بازگشت مجازی دانش آموزان خود به مدرسه فاصله داریم

بخش مهمی از جامعه یادگیری ما هستند و من می خواهم مشارکت هر یک از والدین و / یا سرپرست را در حمایت از 

آموزان خود در این محیط یادگیری مجازی تشویق کنم. من همچنین می دانم که وقتی تصمیم گرفتیم برای موفقیت دانش 

ایمنی دانش آموزان، کارکنان و بازدید کنندگان خود به یک محیط یادگیری مجازی حرکت کنیم. من از همه شما متشکرم 

 انیم به یک محیط یادگیری "عادی" برگردیم.امیدوارم به زودی بتو که من  که شریک های فوق العاده ای هستید

، هر مدرسه میزبان نشست تاون هال خود خواهد بود. اگر جلسه را فراموش نکردید، بعد از ظهر عصر امروز ۶ساعت 

در وب سایت مدرسه شخصی خود ضبط می کنید. این جلسات آموزنده است و اطالعات الزم در سطح ساختمان را برای 

 اختیار شما قرار می دهد. دانش آموز خود در

ندارند، از طریق ایمیل با دستورالعمل برای اتصال به  ParentVue، والدینی که هنوز یک حساب بعد از ظهر امروز

مهم است. این  ParentVueدانش آموز خود در سیستم اطالعات ما دریافت می کنند. ایجاد و ورود مرتب به یک حساب 

. اگر حساب کاربری در دسترس است ParentVueو از طریق برنامه تلفن همراه  ابزار که به صورت یک وب سایت

دارید و نمی توانید اطالعات ورود خود را به خاطر بسپارید، لطفاً برای کمک به طور مستقیم با مدرسه خود تماس 

 بگیرید.

را تشویق می کنم شما،  اده سازیاگست امسال قابل دسترسی است. به عنوان بخشی از آم ۲۴برنامه دانشجویی تا دوشنبه 

بپردازید. در اینجا شما و فرزندانتان اطالعات و فیلمهای مفیدی  Student Canvasو  فامیلیبه ادامه بازدید از منابع 

 و دسترسی به منابع دیگر پیدا خواهید کرد. کرومبوکرا برای توصیف نحوه دستیابی به، استفاده از 

به والدین و دانش آموزان کمکهای فن آوری را مستقیماً از طریق  (SCPS)س عمومی ، مداراگست ۲۴روز دوشنبه  از

بامداد تا  ۷:۳۰، از ساعت ، دوشنبه تا جمعهتکنیکال یا تماس تلفنی از طریق تکنسین های ما از طریق ایمیل یا تماس تلفنی

، دانش آموزان مدرسه، نام دانش آموز، بعد از ظهر ارائه می دهند. برای دسترسی به این سرویس از طریق ایمیل۷:۳۰

  helpdesk@staffordschools.netآدرس ایمیل مخاطب یا شماره تلفن و شرح مختصری از موضوع فنی را به 

پیامی بگذارید و یک تکنسین تماس شما را در همان روز یا   ۰۷۲۰-۶۹۹-۵۷۱میتوانید به شماره  ارسال کنید. همچنین 

 بازگرداند. بعدیروز 

مجازی در تاون میزبان جلسه  استرس بعد از ظهر ما در مورد استراتژی های کاهش ۶:۳۰ساعت  اگست ۲۶چهارشنبه 

  خواهیم بود. من از شما استقبال می كنم كه سؤاالت خود را به آدرس  حال 

scpscommunications@staffordschools.net    ارسال كنید.۲۰۲۰اگست  ۲۵اال بعد از ظهر روز سه شنبه. 

د. این کمیته به عنوان یک ین( شرکت کEDOCدعوت می کنم تا در کمیته برابری، تنوع و فرصت های ما ) از شما من

و توصیه های آن اطالعات  EDOCعمل می کند. پشتیبانی از  SCPSبرای اداره عدالت و پاسخگویی بازوی مشاوره 
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مهمی را برای تصمیم گیری در مورد عدالت و خدمات عادالنه برای بخش مدارس ما ارائه می دهد. لطفاً اگر عالقه دارید 

سپتامبر تکمیل کنید. جلسات مجازی دوشنبه  ۴جمعه  فرم درخواست را قبل از شرکت کنید، این ۲۰۲۱-۲۰۲۰ در کمیته

، سپتامبر ۲۴تاریخ  به بعد از ظهر برگزار می شود. جلسه جهت گیری مجازی ۸:۳۰اال  ۶:۳۰دوم هرماه از ساعت 

 بعد از ظهر برگزار می شود.  ۶:۳۰ساعت 

در دسترس خواهد بود. از کلیه دانشجویان تشویق  SCPS، وعده های غذایی برای همه دانشجویان اگست ۳۱یخ تار به

، چه واجد شرایط دریافت رایگان یا کاهش یا قیمت کامل شرکت کنند می شود که در برنامه خدمات وعده های غذایی

دوشنبه،  در سایت های توزیع اتوبوس در جامعه ارائه می شود. روزهای در مدارس منتخب و  باشند. وعده های غذایی

ناهار و صبحانه گرم را در  SCPSبعد از ظهر انجام می شود.  ۱صبح اال ۱۰:۳۰از  ، خدمات غذاییه و جمعهچهارشنب

 وعده های غذایی در سایت های توزیع اتوبوس در جامعه ارائه می دهد. وکلیه سایتهای مدارس 

بعد از ظهر  ۵رشنبه از ساعت دوشنبه و چها که  عالوه بر این، ما یک سرویس وعده غذایی عصرانه را ارائه می دهیم

. وعده های غذایی شامل وعده های غذایی و ناهار  می باشد. لطفا برای بعد از ظهر ۶:۳۰برگزار می شود. تا ساعت 

مراجعه کنید و لیستی از سایت های شرکت کننده در وعده های غذایی را مشاهده  SCPSاطالعات بیشتر به وب سایت 

 مراجعه کنید.  Staffordschools.nutrislice.comستهای دانشجویی، به کنید. برای دیدن آخرین فهر

مثل همیشه، می خواهم از همه شما بخاطر همکاری و تفاهم شما تشکر کنم در حالی که ما با همدیگر در جهت طراحی 

( ۲برای همه و ( ایمنی ۱مجدد سیستم مدرسه خود تالش می کنیم تا تالش خود را برای تحقق دو هدف مهم انجام دهیم 

 کنیم، کار سخت و مهم کارمندان ما را میآگوست شروع  ۳۱استمرار یادگیری. من اطمینان دارم که وقتی مدرسه را از 

. صبر و درک شما در پشتیبانی از تالشها و تعهدات ما برای انجام آنچه برای رفع نیازهای یادگیری فرزندتان در این بینید

، مدیران و کارمندان پشتیبانی خود را خواهد بود. ما معلمان ، بسیار طوالنیم استالز COVID-19محیط همه گیر 

 ، اطالعات وها ترغیب به برقراری ارتباط مداوم با والدین کرده ایم زیرا این زمان مناسب برای به اشتراک گذاشتن ایده

زند فر به معلم )ها( و مدیر داشته باشید یبازخورد برای کمک به ما در بهبود است. لطفاً اگر می خواهید اطالعات بیشتر

 .خود به تماس شوید

لطفا یک آخر هفته عالی داشته باشید و من دوباره به همه ما یادآوری می کنم که دستورالعمل های بهداشتی توصیه شده را 

 کاهش دهیم. ستافوردرا در جامعه  COVID-19رعایت کنند تا با هم بتوانیم تاثیر ویروس 
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