
 ،SCPSخانواده ها و کارکنان عزیز 

من بسیار افتخار می کنم به همه دانش آموزان و کارکنان خود که ما یادگیری مجازی را پذیرفته ایم. من می دانم که برخی 

از کودکان در حال دشواری هستند. ما همچنان ارزیابی خواهیم کرد که چه چیزی کار می کند و در چه مکان هایی می 

ر و یادگیری در کالس آنالین، لطفاً تجربیات و پیشنهادات خود را از طریق توانیم پیشرفت هایی انجام دهیم. با ادامه کا

 ایمیل با مدیر فرزند خود در میان بگذارید.

بسیاری از والدین درباره کدهای ناظر در کنویس سوال کرده اند. در حالی که گزینه ناظر در کنویس و تأثیر احتمالی آن 

لطفاً برای نظارت بر پیشرفت دانش آموز خود از زیابی می کنیم ، بر حریم خصوصی دانش آموزان را بیشتر ار
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ا م هدف ما این است که از برنامه مصوب هیئت مدیره پیروی کنیم و دانش آموزان را به همین ترتیب به عقب برگردانیم.

مجازی برای آموزش در همه سطوح خواهیم داشت. مدارس ابتدایی ما از پیشنهاد یک برنامه  ٪۱۰۰همچنان یک گزینه 

هد کودک ها از طریق دانش آموزان کالس دوم به کالسهایشان بسیار خوشحال هستند. من آزمایشی برای دعوت همه م

همچنان به رصد اطالعات بهداشتی ادامه خواهم داد و با جزئیات بیشتری در مورد این برنامه آزمایشی در جلسه هیئت 

 اکتبر آغاز شود. ۶ز سپتامبر بحث خواهم کرد برنامه آزمایشی هدف گذاری شده است تا ا ۲۲مدیره مدرسه 

، با دو روز یادگیری همزمان رو در رو و سه روز یادگیری همزمان  A-Bاین برنامه آزمایشی طبق برنامه فعلی ترکیبی 

را دنبال می کند. ما منتظر فرصتی هستیم که در صورت لزوم شرایط، جوانترین دانش آموزان خود را برگردانیم. مدارس 

 ا والدین می کنند تا مشخص کنند کدام دانش آموزان به ساختمان مدرسه برمی گردند.شروع به برقراری ارتباط ب

به عنوان یک بخش به رشد خود ادامه می دهیم و دو کمیته مهم وجود دارد که به ما در تصمیم گیری آگاهانه کمک می  ما

درسه دارای دو نماینده است و نام آنها در اکتبر برگزار می کند. هر م ۸کند. کمیته مشاوره والدین اولین جلسه خود را در 

وب سایت ما ذکر خواهد شد. این فرصت دیگری برای ارائه بازخورد به من یا ارائه پیشنهادات است. من از پاسخ قاطع 

سپتامبر از پذیرش خود  ۱۸، تنوع و فرصت خوشحالم. اعضا در روز جمعه عدالت دعوت ما برای عضویت در کمیته

 مطلع می شوند.

برای یادآوری، دولت فدرال معافیت قانونی را تأیید کرده است که به همه دانش آموزان می تواند وعده های غذایی را بدون 

سایت توزیع مدارس و  ۵۰دریافت کنند. وعده های غذایی  برای تحویل در بیش از  ۲۰۲۰دسامبر  ۳۱پرداخت هزینه تا 

زودرس و اواخر عصر را برای اسکان خانواده های کارگر ارائه می  جامعه در دسترس است. تغذیه مدرسه خدمات غذای

، لطفاً به صفحه خدمات SCPSاطالعات بیشتر در مورد زمان و مکان دریافت غذا توسط دانشجویان دهد. برای کسب 

 .تغذیه در وب سایت ما مراجعه کنید
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مدارس، با همکاری آتش نشانی و نجات شهرستان استافورد، مجدداً در عملیات گرم شرکت می کند تا دانش آموزان  بخش

شما  اگر کودک برای کمک مالی، لطفاً به صفحه ویبسایت ما مراجعه کنید.نیازمند را با کتهای گرم زمستانی تهیه کند. 

 زمستان امسال به کت احتیاج دارد ، لطفاً برای راهنمایی با مشاور راهنمایی کودک خود تماس بگیرید.

آموزان، کارمندان و والدین برای دو هفته اول مدرسه تشکر کنم. من تصدیق می کنم که از  من می خواهم دوباره از دانش

زمان شروع به کار ما مشکالتی برای حل داشته ایم و از بازخورد مثبت و پیشنهادهای بهبودی قدردانی می کنم. ما 

برخی از دانشجویان، فضای  همچنین متوجه می شویم که یادگیری مجازی با آموزش در محل متفاوت است و برای

مجازی بسیار چالش برانگیز است. در صورت نگرانی در زمینه یادگیری وی، مهم است که شما با معلم و یا مدیر فرزند 

خود ارتباط برقرار کنید. من می خواهم به همه یادآوری کنم اگر در صورت عدم اتصال به اینترنت برای تکمیل موفقیت 

هر سطح گزینه حضور در یکی از مدارس خود را داریم. ما می خواهیم در اسرع وقت با مدیر آمیز دستورالعمل، در 

 اصلی خود تماس بگیرید تا بتوانیم اقامتگاه های مورد نیاز را ترتیب دهیم.

 COVID-19لطفاً آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید و لطفاً تمام دستورالعملهای ایمنی را دنبال کنید زیرا ویروس 

 همچنان خطری برای سالمتی باقی می ماند که باید جدی بگیریم.

 

 خلصانه،م

 داکتر  سکات کیزنر،

 رییس عمومی
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