
 ،SCPSخانواده ها و کارکنان عزیز 

کودک باز خواهیم کرد. ۳۰۰۰۰به روی تقریباً  ۲۰۲۱-۲۰۲۰روز دوشنبه، درهای مجازی خود را برای سال تحصیلی 

اگرچه بازگشت متفاوت از هر زمان دیگری به نظر می رسد، اما لذت و هیجان ثابت است. در تدارک روز اول مدرسه 

را مشاهده کنید، که دستورالعمل هایی برای روند  Student Canvas Overviewلطفاً این ویدیو در روز دوشنبه، 

مشاهده  Canvasئوی مناسب این سن را برای پشتیبانی كودكان كوچكتر باید ویدآموزان را ارائه می دهد.  ورود دانش

 كنند.

هر سال تحصیلی هفته اول یا اغلب اوقات نیاز به برخی تنظیمات جزئی بر اساس بسیاری از شرایط منحصر به فرد و 

ه احتمال د بگاهی پیش بینی نشده دارد. من اطمینان دارم که این سال تحصیلی تفاوتی نخواهد داشت و شرایط منحصر به فر

، هرگونه تغییر در صورت نیاز را رفع و حل خواهیم کرد. من رسد. با هم زیاد تا حدی متفاوت از گذشته به نظر می

اطمینان دارم که با پیشرفت سال تحصیلی، همه ما اعتماد به نفس بیشتری در محیط جدید یادگیری کسب خواهیم کرد. 

، همکاری و شوخ طبعی باالیی نیاز داریم تا بتوانیم این گفت، همه ما به صبربه من  همانطور که اخیراً یکی از والدین

 تجربه را برای همه یک موفقیت موفق کنیم.

SCPS  برنامه روز یادگیری دانش آموزان ماسپتامبر بسته خواهد شد. برای اطمینان  ۷سپتامبر و دوشنبه  ۴جمعه ،X / 

Y ما به روزانه سپتامبر ۱۴ته آینده تنظیم می شود. از دوره راهنمایی و دبیرستان ما برای دو هف ،X / Y  برای دانش

 آموزان دبیرستان و متوسطه باز خواهیم گشت.

 Y روز  X روز

 سپتامبر ۱

 سپتامبر ۳

 سپتامبر ۹

 سپتامبر ۱۱

 آگوست  ۳۱

 سپتامبر ۲

 سپتامبر ۸

 سپتامبر ۱۰

 

سپتامبر در دسترس  ۷یا ۴وعده های غذایی تاریخ  این همچنین بر توزیع خدمات وعده های غذایی ما تأثیر می گذارد.

 ، و مدارس برای دو هفته آینده به شرح زیر انجام می شود:. در عوضنیستند

 ۲۰۲۰آگوست  ۳۱، دوشنبه •

 ۲۰۲۰سپتامبر  ۲چهارشنبه، • 

 ۲۰۲۰ سپتامبر ۸سه شنبه، • 

 ۲۰۲۰ سپتامبر ۹چهارشنبه • 

 ۲۰۲۰ سپتامبر ۱۱جمعه • 

https://vimeo.com/74677642
https://vimeo.com/74677642
https://www.youtube.com/watch?v=8KM-lsMt4JQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8KM-lsMt4JQ&feature=youtu.be
https://www.staffordschools.net/Page/15267


معاف که بطور روزانه هنگام خدمت در  پرسونللطفاً توجه داشته باشید که برنامه فوق الذکر در مورد دانشجویان 

 ، اعمال نمی شود.کنند ساختمانهای مدرسه خدمت می

ان یک یادآوری، چندین ابزار برای کمک به فناوری و ترجمه در این سال تحصیلی در دسترس خانواده های ما به عنو

 است:

 مرکز پشتیبانی فناوری

بعد از ظهر از طریق تکنسین های الکترونیکی یا تماس  ۷:۳۰صبح تا  ۷:۳۰، از ساعت دوشنبه اال جمعه •

 د.تلفنی مستقیماً از تکنسین های ما کمک بگیری

 تماس بگیرید.  ۵۷۱.۶۹۹.۰۷۲۰ ایمیل بزنید یا با شماره  helpdesk@staffordschools.netبه • 

، آدرس ایمیل تماس یا شماره تلفن و شرح مختصری از مسئله فنی را ارسال در مدرسه ، تحصیلنام دانش آموز •

 کنید.

 در همان روز یا مدرسه بعدی تماس شما را برمی گرداند. یک تکنسین• 

 SCPSخانواده و دانشجویی  کنوسمنابع 

، ما مدیریت یادگیری ، سیستمCanvas، نمای کلی از ستایجاد شده ا SCPSاین منبع آنالین که توسط تیم آموزشی 

االت و، پیمایش سیستم و نحوه استفاده از آن و همچنین لیستی از سحساب ها همچنین نکات و فیلم های مفید برای ایجاد

 متداول را ارائه می دهد. 

 

 SCPSورتال آموزش ارتباط خانوادگی پ

، منابع دیجیتالی و کتابخانه آنالین و همچنین کمک به ورود به Chromebookاین ابزار آنالین پشتیبانی از استفاده 

 را فراهم می کند. ParentVueو ایجاد حساب سیستم 

 

 دسترسی به منابع خانوادهخط 

را می دهد. خانواده ها ممکن است به هفت  SCPSاین ابزار ارتباطی رایگان به شما امکان دسترسی عادالنه به منابع 

روز  ۲در زبان مادری: عربی، دری، فارسی، فرانسوی، پشتو، اسپانیایی و اردو برای مترجمان پیام بگذارند. مترجمان 

 تماس بگیرید. ۴۹۲-۹۲۷۰ ۵۷۱ کاری تماس شما را برمی گردانند. برای دسترسی به این سرویس، لطفا با شماره تلفن

mailto:helpdesk@staffordschools.net
https://sites.google.com/staffordschools.net/scps-canvas/home?authuser=0
https://sites.google.com/staffordschools.net/outreach-training-portal/home?authuser=1
https://psp.staffordschools.net/PXP2_Login.aspx


در ماه های آینده وارد فصل آنفوالنزا خواهیم شد. به عنوان یک اقدام اضافی برای اطمینان از سالم ماندن ما  ما شدیداً شما 

ه خدمات بهداشتی در مورد امکان پذیر بودن فرزندانتان برای تزریق آنفوالنزا بحث را تشویق می کنیم که با ارائه دهند

 کنید.

سپتامبر ادامه می دهم، و سپس به عنوان  ۲۵و  ۱۱ بههمانطور که درهای مجازی خود را باز می کنیم، من به ارسال نامه 

اً با معلم و مدیران فرزندتان ارتباط برقرار کنید. مورد نیاز. من شما را تشویق می کنم اگر سوالی یا نگرانی دارید مستقیم

کارکنان ما از اهمیت برقراری ارتباط مداوم با دانش آموزان و والدین کامالً آگاه هستند و اگر احساس می کنید این ارتباط 

 می تواند بهبود یابد، لطفاً مجدداً به معلم )ها( و / یا مدیر فرزند خود اطالع دهید.

همه شما بخاطر شریک بودن فوق العاده تشکر می کنم که ما با هم سفر جدیدی را آغاز می کنیم. لطفاً آخر  من مجدداً از

 را دارم. ۲۰۲۱-۲۰۲۰هفته ای عالی و ایمن داشته باشید و من برای همه شما آرزوی یک سال تحصیلی فوق العاده 

 

 خالصانه،م

 

 

 داکتر کیزنر 

 رییس عمومی


