
 ،  SCPSزیزخانواده ها و کارمندان ع

. معلمان  استقبال کردیم (SCPS) معلم جدید در مدارس عمومی  ۲۷۰این هفته ما میزبان معلمان جدید خود بودیم و از 

، آموزش و اطالعات حرفه ای دریافت کرده اند که به آنها کمک می کند تا یک تجربه یادگیری قوی را به توسعه

 .فرزندانتان ارائه دهند

نفر از مسئوالن حرفه ای   ۶۰۰معلم و سایر پرسنل دارای مجوز به همراه نزدیک به  ۲۳۰۰بیش از روز دوشنبه، ما 

، زیرا ما برای آموزش  وجود دارد استقبال خواهیم کرد. هیجان و شور و اشتیاق۲۰۲۱-۲۰۲۰برای سال تحصیلی 

ت به طور واقعی باز می گردند. برای سه هفته آینده، اگس  ۳۱نیم، که تاریخ دانش آموز خود برنامه ریزی می ک ۳۰۰۰۰

، سیستم مدیریت یادگیری ما و یادگیری در مورد بهترین روشها برای در بوم همه مربیان مشغول طراحی آموزش آنالین

شگفت انگیز ما بسیار   ارائه تجارب یادگیری جذاب برای دانش آموزانشان. من بیش از این اطمینان دارم که متخصصان

هیجان زده هستند و آنچه را که الزم است برای ارائه دانش آموزان ما یک تجربه یادگیری قوی و جذاب در طول سال 

 .انجام خواهد داد ۲۰۲۱-۲۰۲۰تحصیلی 

طراحی  ، چالش های خود را دارد اما همچنین فرصت هایی را برای ما قرار دارد این سال بی سابقه ای که در پیش روی

و تصور مجدد چگونه می توانیم سیستم مدرسه خود را بهبود ببخشیم تا هر کودکی بدون توجه به اینکه به صورت عملی یا 

، سیستم  تمام شود COVID-19 رو در رو آموزش داده شود پیشرفت کند. من اطمینان دارم که وقتی بحران سالمتی

سراسر سیستم مدرسه ما و از ورودی بسیاری از شما که در حال   مدرسه ما بر اساس سخت کوشی بسیاری از مربیان در

،  کردم ، قوی تر از همیشه خواهد بود. آنچه در سال گذشته در نامه بازگشت من به کارمندان بیاننامه هستند خواندن این

کارمندان  ارزش تکرار امروز را دارد. بزرگترین قدرت سیستم مدرسه ما کارکنان ما است. معلمان، سرپرستان و 

پشتیبانی ما متخصصان متخصص هستند که عالقه مند به ارائه آموزش با کیفیت باال و فراهم کردن منابعی هستند که برای 

کمک به هر کودک برای دستیابی به پیشرفت های تحصیلی، اجتماعی و جسمی الزم است. من بسیار مشتاقانه منتظر  

 .ست هستمآگ ۱۰استقبال از کارمندان فوق العاده ما در 

خوشحالم که به شما اطالع دهم که دانش آموزان دوره  متوسطه هم اکنون چهار روز در هفته آموزش همزمان )معلم 

محور( و یک روز در هفته یادگیری ناهمزمان )خود گام( در ترم اول دریافت می کنند. دانش آموزان مقدماتی پنج روز  

دو بار در هفته و یادگیری ناهمزمان سه روز در هفته انجام می شود. همزمان  که آموزش در هفته آموزش می گیرند

انواع مختلفی از فعالیتهای آموزشی را در روزهای یادگیری ناهمزمان طراحی می کنند تا شامل درس    SCPS معلمان

استفاده از  های ویدئویی از پیش ضبط شده، وظایف عملکرد و / یا منابع متفاوت برای دانش آموزان برای تکمیل و 

 .، آموزش همگام ثبت و در دسترس خواهد بود تا دانشجویان در هر زمان بررسی کنندخود باشد. در همه سطوح یادگیری

رزند شما در کدام اختصاص داده شده اند. برای تعیین اینکه ف  Bیا گروه  Aهم اکنون همه دانش آموزان به برنامه گروه 

 دستورالعمل ها را دنبال کنید: ، این گروه قرار دارد



با  ParentVue، لطفاً برای دریافت کد دسترسی به . )در صورت نداشتن کدشوید ParentVueوارد  •

 آموزشگاه دانش آموزان خود تماس بگیرید.(

 دارید، دانش آموز مورد نظر خود را از باال سمت چپ مشاهده کنید.  SCPSاگر بیش از یک دانش آموز  •

 " را از برگه سمت چپ انتخاب کنید. "برگه اطالعات •

هنگامی که صفحه "اطالعات دانش آموز" نمایش داده می شود ، به قسمت "سایر اطالعات داده" بروید و در آنجا   •

 "گروه برنامه دانشجویی" فرزندتان را پیدا خواهید کرد. 

، دانش آموزان و خانواده  کارمندان برایمی خواهم اقدامات پیشگیرانه ای را که ما برای تهیه مدارس و اتوبوس های خود 

های خود انجام می دهیم به شما نشان دهم. ما در حال تولید یک مجموعه ایمنی اول: بازگشت به مدارس ویدئویی است که  

، برجسته می کند. من از شما دعوت می کنم  کرد راهکارهای کاهش را که در امکانات و اتوبوس های ما مشاهده خواهید

ی را تماشا کنید: به مدرسه خوش آمدید، و ایمنی اول: در ایستگاه اتوبوس، بعضی از مواردی را که انتظار دارید  اول ایمن

هنگام بازگشت به ساختمان های خود داشته باشید، به شما نشان می دهد. فیلم های اضافی در دست تهیه هستند که پشتیبانی  

 مچنین اطالعات دقیق در مورد روش های ضد عفونی ما دارند. بوم دانشجویی و والدین را ارائه می دهند، و ه

، زبان آموزان زبان انگلیسی و کودکان در کودکان معلول  ، میزبان جلسه بعدی شهربانی برای والدیناگست ۱۲چهارشنبه 

برنامه های کانون خواهیم بود. من از شما استقبال می كنم كه سؤاالت خود را برای به آدرس 

scpscommunications@staffordschools.net   .ارسال كنید 

، یک  شهر ، با همکاری مدارس عمومیبعد از ظهر، اداره بهداشت و درمان ۷:۳۰اال  ۴:۳۰، از اگست ۱۸تاریخ   به

در پارکینگ رمپ اتوبوس برای  ارائه می دهند. این یک درایو Colonial Forgeرا در دبیرستان  TDapکلینیک 

دانش آموزان کالس هفتم ما است. اگر تحت پوشش مراقبت های بهداشتی هستید، یک نسخه از کارت بیمه خود را بیاورید.  

برای  هیچ پیش پرداختی جمع آوری نمی شود. وزارت بهداشت ویرجینیا بیمه شما را پرداخت می کند. این کلینیک 

 دانشجویان غیر بیمه شده و تحت پوشش بیمه رایگان است. 

مثل همیشه، من می خواهم از همه شما بخاطر حمایت مستمر شما از تالش های ما و سیستم مدرسه تشکر کنم. سنگ بنای 

وزشی جامعه سیستم مدارس ما است و من از فداکاری و تعهد بسیاری افراد برای حرکت در بحران سالمتی و مسیر آم

پیش رو بسیار سپاسگزارم. لطفاً از تعطیالت آخر هفته و هفته های بعدی خود لذت ببرید، و بگذارید همه ما تالش خود را 

 دهیم.میبرای حفظ جامعه ادامه 
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