
 ، SCPSخانواده ها و کارمندان عزیز 

 امیدوارم همه شما خوب و از انتقال به سمت هوای بهاری و روزهای طوالنی تر از آفتاب لذت ببرید.

 

 روز در هفته دانش آموز ترکیبی ۴آموزش حضوری 

، چهار preK-12، دانش آموزان ترکیبی در تمام مقاطع ابتدایی، همانطور که در جلسه هیئت مدیره مدرسه معمول ما در این هفته ارائه شد

 ۸از ساعت  ۱شروع می کنند. دانش آموزان مقدماتی ترکیبی در شیفت  ۴آپریل، مصادف با آغاز سه ماهه  ۲۰ی را از روز آموزش حضور

بعد از ظهر در این  ۲صبح تا  ۹هستند از  ۲بعد از ظهر در کالس های خود آموزش حضوری خواهند داشت، کسانی که در شیفت ۱صبح تا 

بعدازظهر آموزش حضوری خواهند داشت و دانش آموزان  ۴صبح تا  ۱۱طع راهنمایی از ساعت کالس ها شرکت می کنند. دانش آموزان مق

بعد از  ۳:۴۵صبح تا  ۹:۳۰بعد از ظهر در کالس خواهند بود. دانش آموزان اوایل کودکی از ساعت  ۳صبح تا  ۱۰دبیرستانی نیز از ساعت 

آنها  IEPروز در هفته، صبح یا بعد از ظهر یا همانطور که در ۴عت، سا VPI  ۳و نیم روز  ECSEظهر حضور خواهند داشت. دانشجویان 

ذکر شده است، شرکت می کنند. گزینه آموزش صد درصدی مجازی برای آن دسته از خانواده هایی که نمی خواهند فرزندان خود را به 

 ساختمان های ما بفرستند، همچنان در دسترس است.

CDC  وVDH فوت ترجیح داده شود. برای بازگشت  ۶فوت بین دانش آموزان را با  ۳به روز کرده اند تا فضای  نیاز به فاصله اجتماعی را

فوت نشسته باشند. در اتوبوس های ما،  ۶هر چه بیشتر دانش آموزان به کالس، ممکن است مواردی وجود داشته باشد که کودکان نزدیک به 

د هر صندلی دو نفر بنشینند. کالس های ما برای فاصله فیزیکی طراحی می شود تا با این بدان معناست که دانش آموزان ممکن است الزم باش

سازگار باشد. ما برنامه ناهار خود را اصالح می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که دانش آموزان هنگام غذا خوردن  CDCدستورالعمل های جدید 

تراتژی های کاهش خود، شامل پوشیدن پوشش صورت و شستن مکرر دست، ادامه فوت از هم فاصله دارند. ما همچنین به پیروی از تمام اس ۶

 خواهیم داد.

 آپریل تنظیم کنید ۱۶تا  ۱۲برنامه را برای 

است. هیچ دستورالعملی همزمان یا ناهمزمان برای دانشجویان وجود نخواهد داشت. روز  SCPSآپریل یک روز حرفه ای برای کارمندان  ۱۵

روز ناهمزمان برای دانش آموزان و یک روز کار اضافی برای معلمان خواهد بود تا آماده شوند دانش آموزان ما از روز  آپریل، یک ۱۶بعد، 

که به آموزش شخصی خود دسترسی پیدا می کنند در مدرسه تحت  IEPروزه مراجعه کنند. دانش آموزان با  ۴آپریل به آموزش  ۲۰سه شنبه، 

آپریل وارد مدرسه می شوند. حمل و نقل فراهم می  ۱۶نت های ما دسترسی دارند طبق برنامه عادی خود در و کسانی که به کافی  Cبرنامه 

 شود. اگر سوالی دارید، لطفاً با مدیر پرونده فرزند خود پیگیری کنید.

سه  Aجویان هیبریدی گروه در این هفته انجام می شود، دانش Bو  Aبه منظور اطمینان از اینکه آموزشهای غیر عادی حضوری دانشجویان 

 آوریل به صورت حضوری حضور خواهند یافت. ۱۴روز چهارشنبه  Bآپریل به صورت حضوری و دانشجویان هیبرید گروه  ۱۳شنبه، 

 مراسم فارغ التحصیلی

را درباره فارغ التحصیلی و شروع کار حضوری ایمن صادر کرد. با توجه به این راهنمایی،  رهنمودهای مقدماتینورتهم  والیهفته گذشته، 

هستند. چند هفته آینده ما را قادر می سازد برنامه ها  ۲۰۲۱فارغ التحصیلی کالس مدیران دبیرستان های ما در حال بحث در مورد گزینه های 

، از اینکه صبر و درک خود را ادامه می دهیم، همچنان که برنامه . در ضمنرا به طور کامل تدوین کرده و جزئیات خانواده خود را ارائه دهیم

 های خود را توسعه می دهیم، متشکریم.

https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/Return%20to%20Learn%203-23-21.pdf
https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2021/march/headline-893881-en.html


 ۲۰۲۲-۲۰۲۱ا برای ثبت نام مهد کودک ه

 یثبت نام کودکستان از اول آوریل بصورت آنالین آغاز می شود و ما مشتاقانه منتظر ثبت نام جدیدترین دانش آموزان خود را برای سال تحصیل

آوریل، از  ۱۵روز پنجشنبه،  SCPS ثبت نام در وب سایت ما موجود است.لیستی از کلیه مدارک مورد نیاز برای هستیم.  -۲۰۲۱-۲۰۲۲

بعد از ظهر میزبان یک رویداد ثبت نام شخصی است. در دفاتر اداری آلوین یورک باندی ، مرکز توسعه حرفه ای برای ۷ -صبح  ۱۰ساعت 

 سترس است.افرادی که در ثبت نام آنالین نیاز به کمک دارند. مترجمان به این برنامه در د

 نیازهای ایمن سازی 

به پایان رسیده و سابقه ایمن سازی در حال حاضر برای ثبت نام  ۲۰۲۱-۲۰۲۰ورودی فیزیکی مدارس، طی یک سال از آغاز سال تحصیلی 

کرد و به ، شرایط واکسیناسیون برای ثبت نام در مدارس را به روز ۲۰۲۰مورد نیاز است. مجمع عمومی ویرجینیا، در طول جلسه عمومی 

موکول کرد. لطفاً اطالعات فیزیکی دانش آموز خود را تکمیل  ۲۰۲۲-۲۰۲۱، شرایط را به سال تحصیلی COVID-19دلیل محدودیت های 

 کرده و واکسنهای وی را در صورت لزوم برای روند ثبت نام، به روز کنید.

تأثیر دارد. اکنون دانش آموزان در حال رشد کالس هفتم  12و  ۷یه های تغییر در کد ایمن سازی ویرجینیا برای واکسن ها نیز بر ثبت نام در پا

کالسه در حال افزایش نیز  ۱۲هستند و دانش آموزان  HPVو  Tdapبه همراه واکسن  Meningococcalملزم به دریافت اولین دوز واکسن 

 را برای ثبت نام دریافت کنند. Meningococcalاکنون باید دوز واکسن 

در حال حاضر فقط برای دانشجویان بیمه نشده واکسن تهیه  COVID-19اشت منطقه رپهنیک به دلیل تقاضای کلینیک های واکسن اداره بهد

محلی  می کند. خانواده هایی که بیمه دارند باید واکسن های مورد نیاز را از طریق ارائه دهنده خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه یا داروخانه

 خود تهیه کنند.

بازهم می خواهم از همه شما تشکر کنم که ما همچنان مدلهای آموزشی خود را تنظیم می کنیم تا آموزشهای غیر حضوری بیشتری برای دانش 

روزه  ۵با یک برنامه منظم  ۲۰۲۲-۲۰۲۱آموزان ارائه دهیم. با همکاری ما نتیجه بهتری خواهیم داشت. هدف ما همچنان افتتاح سال تحصیلی 

تمام سطوح است. ما در حال برنامه ریزی برای این، و یک مدل یادگیری مجازی اصالح شده هستیم. اطالعات بیشتر طی دو ماه  در هفته در

وال سآینده ارائه خواهد شد. لطفا در صورت سوال پرسیدن و افکار خود را با مدیر کودک خود در میان بگذارید، و البته می توانید با هر گونه 

 ایمیل برای من ارسال کنید. یا نظر از طریق

را جدی بگیرند تا بتوانیم شاهد بهبود اطالعات داده های  COVID-19لطفا آخر هفته خود را لذت ببرید. امیدوارم که همه همچنان ویروس 

ی به نام مولتیپل باشیم. در یادداشت شخصی، من می خواهم از بسیاری از شما بخاطر آرزوی سالمتی شما تشکر کنم که در حال درمان سرطان

 آوریل خواهد بود. ۳۰میلوما هستم و انتظار دارم نتیجه مثبت داشته باشد. نامه بعدی من 

 

 مخلصانه،

 

 داکتر سکات کیزنر

 رییس عمومی

 

https://www.staffordschools.net/Page/21469

