
 ، SCPSخانواده ھا و کارکنان عزیز 

شب گذشتھ، ھیئت مدیره مدارس شھر استافورد رای داد کھ ھمھ کارکنان و دانش آموزان موظفند ھنگام 

سپتامبر روکش بپوشند. این رای الیھ  ۲۱حداقل تا  سوار شدن بر اتوبوس ھای مدرسھو  مکاتبورود بھ 

این مھم کمک می کند.  COVID-19دیگری از استراتژی ھای کاھش است کھ بھ ما در جلوگیری از 

 دانش آموز پنج روز در ھفتھ بھ آموزش حضوری باز می گردند. ۳۰،۰۰۰تقریباً  است چون

دن یا ھنگام شکستگی ماسک ندارند. در طول ، غذا خوردر خارج از منزل ماسک ھا نیازی بھ پوشیدن

، دانش آموزان ممکن است ماسک ھا را در حین انجام فعالیت بدنی بردارند. در داخل سالن تربیت بدنی

دانش آموز یا سایر شرایط مربوط بھ سالمتی، معافیت ھا یا سایر اقامتگاه ھا  IEPصورت لزوم برای 

پزشکی مستند کھ مانع استفاده از ماسک می شوند باید برای  در دسترس خواھد بود. کارکنان با شرایط

 بحث در مورد محل اقامت احتمالی با منابع انسانی تماس بگیرند.

 کمک می کند: SCPSنمودار زیر بھ تشریح زمان استفاده از ماسک در تمام ساختمانھای 

 ۲۱-۴-۸    پالیسی ماسک مکاتب استافورد
واکسین شده                                                                                      مکان                        

 واکسین ناشده
 بلی بلی در داخل با شاگردان

 نخیر نخیر در وقت طعام
 بھ نسبت وضعیت بھ نسبت وضعیت در داخل ورزش

 بھ نسبت وضعیت بھ نسبت وضعیت سپورتدر داخل 
 بلی تخصصی بلی تخصصی داخلکورس در 

در داخل لوازم موسیقی کھ با دست 
 نواختھ میشوند

 بلی تخصصی بلی تخصصی
 بلی بلی داخل بدون شاگردان

 بلی بلی داخل بس ھا
 نخیر نخیر در ایستگاه بس ھا

 نخیر نخیر تفریح در بیرون
 این رھنمود بھ تمام پرسونل و شاگردان مدارس استافورد میباشد.

 

 ھمراه با پوشیدن ماسک، موارد زیر را انجام می دھیم:

 معاینھ ھای بھداشتی روزانھ را قبل از آمدن بھ محل کار یا مدرسھ انجام دھید. •
 فاصلھ اجتماعی را تا حد ممکن ادامھ دھید؛ •
 شستشوی مکرر دست و استفاده از ضدعفونی کننده را تشویق کنید. •
 ضدعفونی و تمیز کنید.بھ طور منظم سطوح لمس باال را  •

https://www.cdc.gov/quarantine/masks/mask-travel-guidance.html


 ھماھنگی با بخش بھداشت منطقھ رپھنک برای ارائھ ردیابی تماس. و •
استفاده از دستگاه ھای تصفیھ ھوا و سایر اقدامات برای بھبود تھویھ و فیلتراسیون ھوا را ادامھ  •

 دھید.

ھمچنین مھم است کھ ھمھ ما در ھفتھ ھای اول مدرسھ در مورد اتوبوس ھای مدرسھ صبور باشیم. 
مسیرھا و ایستگاه ھا بھ طور مداوم مورد ارزیابی قرار می گیرند تا مطمئن شوند کھ ما بھ بھترین نحو 

 نیازھای خانواده خود را برآورده می کنیم. 

ھمچنین مھم است کھ ھمھ ما بھ  لطفاً برای اطالعات بیشتر بھ وب سایت حمل و نقل ما مراجعھ کنید.
درستی برای اتوبوس ھای مدرسھ خود توقف کنیم تا دانش آموزان ما با خیال راحت سوار و پیاده شوند. 
لطفاً یک لحظھ وقت بگذارید تا این ویدئوی کوتاه را تماشا کنید کھ توضیح می دھد چھ کسی باید توقف 

 .کند، کی و کجا عالئم تابلو اتوبوس مدرسھ خاموش است و چراغ ھا چشمک می زنن

اشید تا از من می خواھم از شما تشکر کنم و امیدوارم ھمھ شما کھ سوار اتوبوس می شوید با من ھمراه ب
رانندگان ما بھ خاطر تعھدشان در بازگشت ایمن دانش آموزانمان بھ مدرسھ، تشکر کنم. حداقل مبادلھ 

"صبح بخیر" و "روز خوبی داشتھ باشید" بین دانش آموز و راننده لحن بسیار مثبتی برای روز مدرسھ 
 .ایجاد می کند

برای ھر دانش آموزی آرزوی موفقیت می کنم و این بھ احتمال زیاد آخرین نامھ جامعھ من خواھد بود. 
 .از کارکنان و والدین برای مشارکت عالی در سھ سال گذشتھ تشکر می کنم

 

 مخلصانھ،

 سکات کینزر

 رییس عمومی

https://www.staffordschools.net/Page/16429
https://www.youtube.com/watch?v=7iDWWEe12nA
https://www.youtube.com/watch?v=7iDWWEe12nA

