
 

 شهرستان استافورد  یمدارس دولت

 

 کیدر  همانطور که ما به کار خود ، مداوم تشکر کنم یبانی و پشت یهمکار  یخواهم دوباره از همه شما برا یمن م     

از   یار یبس  از  نامه ام نیآخر  بعد از . من از ادامه می دهیمر یهمه گ ی وبحران بهداشت کی یدر ط یر یادگویآموزش  طیمح

  دیبازد یر یادگیو یمجاز  یر یادگی طیدرس در هر دو مح یاز کالس ها یار یفرصت را داشته ام که از بس  نیام وا دهیشما شن

زمان    نیفرزند شما در ا یبرا  تیفیبا ک یر یادگیتجربه   کیارائه  نینهمه وهمچ یبرا یمنیما از نظر ا یها  تیکنم. اولو

کنند تشکر  یم یبانیوپشت ییاز ما راهنما ما  یکه مستق گرانیدو نیخواهم از همه معلم  ی. من مستاهمچنان ثابت قدم ودشوار 

 .کنم

 

استقبال خوب  با مطالعه  نی. امیکرد یراه انداز  ییکودکستان را در پنج مدرسه ابتدا یش یهفته گذشته، ما برنامه آزما     

معلمان و کارکنان ما روبرو شده است. من مشتاقانه منتظر ادامه برنامه بازگشت به مدرسه   نیو همچن نیالدودانش آموزان و 

 .اکتبر هستم ۲۶هفته  ر در مدارس خود د(  K-5 ابتدایی تا کالس پنجم) دانش آموزان دنیود

 کنم:  یم قیتشو ر ی ، شما را به مرور موارد ز ییابتدا یبیبازگشت ترک یبرا یکمک به ما در آمادگ یبرا     

( بدانید. برای تعیین اینکه فرزند شمادر کدام گروه قرار دارد  Bوگروه ) (Aتکالیف دانش آموزان خود را برای هر گروه آ )

 این دستورالعمل ها را دنبال کنید.

، نمای والدین parents Vueسترسی به نمای والدین شوید. )لطفأ در صورت نداشتن کد د (Parent Vueوارد ) -

 با مدرسه دانش آموز خود تماس بگیرید.

ز در مدارس دولتی استافورد دارید،دانشجویی را که می خواهید از باال سمت چپ  مشاهده                               دانش آمو  کیاز    شیاگر ب-            

 را از برگه های سمت چپ انتخاب کنید.  «کنید،        »اطالعات دانشجویی

بروید و در آنجا گروه برنامه                                                                  مایش داده شد، به بخش سایر اطالعات ن  اطالعات دانشجویی وقتی صفحه -             

 دانشجویی فرزند خود را پیدا خواهید کرد. 

 :نامه ای برای حمل و نقلبر        

 سوار اتوبوس می شوند. هستند  Bو  Aاطمینان حاصل کنید که فرزندان شما فقط در روزهایی که به عنوان برنامه گروه       

 ما هستند. YouTubeهمه فیلم ها در وب سایت ما و در کانال سری فیلمهای بازگشت به مدرسه را مرورکنید.       

 ا بگیرید، و به یاد داشته باشید که اگر فرزندانتان بیمار هستند، آنها را در خانه نگه دارید. آنفلوالنز  واکسن      

 

و  ی( و طراحCIM) وتر یکامپ کپارچهیساخت  یآموزش  ی ، دوره ها K-5 شاگردان ابتدایی تا کالس پنجمعالوه بر بازگشت 

 . هستند یو فناور  یمهندس  STATاز برنامه  ی( ، که بخش EDD) یتوسعه مهندس 

نورت   North Stafford رستانیاکتبر در دب ۲۱کنند روز چهارشنبه ، یرا آغاز م یروز در هفته آموزش حضور  کی

 : ر یطبق برنامه ز استافورد 

 چهارشنبه شرکت خواهند کرد یدر روزها Letcher یآقا A گروه انیدانشجو     

 پنجشنبه شرکت خواهند کرد  یاوان روزها یآقا A گروه انیدانشجو     

 کنند یجمعه ها شرکت م Evan یو آقا Letcher انیآقا Bگروه  انیدانشجو     

 

برگزار   یدوره ، بصورت حضور  یاختصاص زاتیبا تجه یبه برنامه عمل از یو ن تیصالح یتعداد کاف لیدو دوره به دل نیا

تماس   North Staffordنورت استافورد  رستانیآرانها در دب وانیا یبا آقاشوند. در صورت داشتن هر گونه سوال ،  یم

 .دیر یبگ

 

دوره  یبی، برنامه ترک میتصم نیاز ا یبهداشت طیدر صورت وجود شرا رهیمد ئتیبرنامه بازگشت به مدرسه مصوب ه

 یبرا ی٪ مجاز 1۰۰ نهیکند. ما همچنان به ارائه گز  ی( آغاز مهیفور  لیترم دوم )اوا یرا برا رستانیو دب ییراهنما

 ارائه خواهد شد هیدسامبر و ژانو یدر ماه ها شتر یداد. اطالعات ب میادامه خواه انیدانشجو

 

را با اقدامات  یآموزش حضور  یها نهیگز  جیکه به تدر  افتد یدر سه مرحله اتفاق م اینیرجیبرنامه بازگشت به مدرسه در و

 دهد.  یم شیمدرسه افزا یساختمانها و اتوبوس ها یبرا یفاصله اجتماع قیدق



 نیمهم و همچن موارد نجایاست. در ا یشهرستان استافورد در حال حاضر در مرحله سوم طرح بهبود یمدارس دولت      

دانش آموزان شما وجود   یمنیاز ا نانیاطم یبرا مدارس دولتی شهرستان استافوردSCPSانجام شده در  یاقدامات اضاف

 دارد: 

   دانش آموزان باشد. آموزش از راه دور  یبرا شتر یب یحضور  یخواهد کرد تا شامل آموزشها ر ییدستورالعمل تغ نیا۰         

 کند. یم لیرا تکم ی، آموزش حضور 

فرزندان  یمار یکنند و در صورت ب امتحان یمار یدانش آموزان خود را روزانه از نظر عالئم ب دیخانواده ها با۰          

 .خود را در خانه نگه دارند

 

  ل یرا تکم    ۹۱کوید  داشتن عالئم در خانه ، پرسشنامه    ای  یمار یقبل از مراجعه به محل کار و در صورت ب  پرسنل۰          

 کنند یم

 دییکننده مصوب دست بشو یضدعفون ایدستان خود را مرتبا با آب و صابون ۰           

 :شود ، از جمله یدر اتوبوس ها و ساختمان ها اجرا م یفاصله اجتماع اقدامات۰           

 هر زمان که ممکن است.  پا از هم  فاصله فوت ۶۰           

 .شود یم دهیپوش   SCPSمدرسه  رهیمد ئتیه یها استیمطابق با س  یپوشش صورت پارچه ا        

 است.  تینفر در هر محدود۲۵۰شوند و محدود به  ینم قیبزرگ مدارس تشو اجتماعات ۰          

 به جلو است.  اینیرجیگروه بزرگ در مرحله سوم و یجمع آور        

  التیتعط  یها  نهیها ، انتقال ها ، گز برنامه  میدانش آموزان که شامل تنظ یاختالط گروه ها نهیدر زم ییها تیمحدود۰       

 .است یانجام فاصله اجتماع یو دستورالعمل ها برا

  هیفوت با تهو 10است. )مسافت  افتهیدر محل گسترش  فیبا اقدامات تخف  یاضاف یو ورزش ها هیتهو  یها تیفعال۰       

 دما قبل از مشارکت(.  یو بررس  یبهداشت یها یمطبوع ، غربالگر 

 

و  یاز سالمت نانیاطم یکه ما تمام اقدامات الزم را برا دیخواهم بدان یشما در امر آموزش م یزندگ کیمن به عنوان شر      

مراكز در نظر   هیرا در كل یمناسب یمدرسه ما اقدامات كاهش دهنده بهداشت ستمی. س میده یدانش آموزان خود انجام م یمنیا

در جامعه شهرستان استافورد به   وعیكاهش ش  یاما برا میرا به حداقل برسان COVID-19 ۱۹کوید  وعیگرفته است تا ش 

روزمره  یتهایشده را در فعال هیتوص یمنیکنم که لطفا  همه اقدامات ا قیتوانم آنقدر شما را تشو ی. من نممیدار  از یكمك شما ن

 کی،  میکن یرصد م مرا به صورت روزانه و به طور منظ یو محل یمنطقه ا  COVID-19 یها . ما دادهدیخود انجام ده

و   التیاز مناطق در ا یار یکند. شهرستان استافورد ، مانند بس  یبحث در مورد روند داده ها مالقات م یبرا یبهداشت میت

و   ستیاز حد ن شیب۱۹کوید  COVID-19 روسیدهد و یجامعه است که به وضوح نشان م ر یاخ یکشور ما ، شاهد روندها

روزه   14قابل توجه ) شیافزااست. همانطور که اغلب گفته ام ، اگر شاهد  شی موارد مثبت در حال حاضر در حال افزا

مجدد و در صورت   یبررس است ، در  دهیرس  یسطح نگران نیکه به باالتر  میهست ۱۹کوید COVID-19مثبت( موارد مثبت 

 و صفحات اطالعات یدر صفحه اصلکنم که  یم یادآور یکنم. من به شما  ینم دیلزوم برنامه بازگشت به مدرسه خود را ترد

 ستمیو هم داشبورد داده  س  CDC / VDH شگر یرایو کرونا روسیداشبورد داده و مهو،  ما تیکرونا در وب سا روسیو

 . میمدرسه دار 

خواهند داشت.    یدانش آموزان خود دسترس  یاکتبر ، خانواده ها به "کد مشاهده کننده" بوم برا۲۰به شنروز سه       

مدارس دولتی   SCPS یسند و در پورتال آموزش ارتباط خانوادگ نیهر دانش آموز در ا یکد برا جادیا یدستورالعمل ها

 قیطر  از را  یی، لطفا  مرکز راهنما دیدار  از ین یموجود است. اگر به کمک فنشهرستان استافورد 

helpdesk@staffordschools.net دیر یتماس بگ ۵۷۱۶۹۹۰۷۲۰ـ571.699.0720با شماره  ای دیکن لیمیا . 

  

 لیتعط یشکرگذار  التیتعط یتا نوامبر برا  ۲۷-۲۵مدارس دولتی شهرستان استافورد در روزهای ،  یادآور ی یبرا     

 :شود یم میتنظ ر یبه شرح ز  X / Y رستانیو دب رستانیدب ، برنامه بیترت نیاست. به هم

 .همزمان خواهد بود یروز آموزش  کینوامبر ،  ۲۳،  دوشنبه

 .خواهد بود X همزمان یروز آموزش  کینوامبر ،  ۲۴شنبه ،  سه

 کنند  یهمزمان دوشنبه و سه شنبه با هم مالقات م۴و۴ یعالمت ها همه

 

 

 



 

 

سوال و   دنیکنم که به پرس  یم قیشود. من شما را تشو ینوامبر ارسال م  ۱۳ خیو کارکنان در تار  نیمن به والد ینامه بعد   

،   دیدار  یدستورالعمل فرزندتان موضوع نهیاگر در زم دیداشته باش  ادی، و به  دیفرزند خود ادامه ده ر یارائه نظرات به مد

کامل  دیکرده ا افتیدر  را  یرا که اخ یکه نظرسنج دیموضوع است. لطفا  فراموش نکن نیپرداختن به ا یفرد برا نیمعلم بهتر 

دهم.   یم صیهمه شما را تشخ یها یشما متشکرم و من زحمات و فداکار  ی. باز هم از همکار دیاکتبر ارسال کن ۲۱و تا دیکن

ام و درباره آنها گفته شده است. ما  دهیما د یلیسال تحص که از آغاز  یمثبت راتییکنم از تغ یافتخار م ار یبس  نیمن همچن

همه  یرا برا خوب و آرامی  کند. آخر هفته یکمک م ار یبود و صبر و درک شما بس  میبهبود مستمر خواه به دنبال شهیهم

.آرزومندم . 

 

 خالصانه،

 دکتر اسکات آر کایزنر  

 سرپرست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 


