
 ،SCPSخانواده ها و کارکنان عزیز 

  ۹به تاری    خ 
ً
ن به ما  ۳۰آگوست، تقریبا ن روز سال تحصییل هیجان انگی  هزار دانش آموز مشتاقانه در اولی 

ملحق یم شوند. ما هر هفته پنج روز در کالس های درس خود خواهیم بود و به عنوان یک جامعه 

ی که  ن نده با هم ارتباط برقرار کرده و رشد یم کنیم. هر یک از دانش آموزان ما متفاوت است، اما چی  یادگی 

که هر کاری که الزم است برای کمک به   دارند متحد یم کند این است که آنها معلم های دلسوزی  آنها را 

ه آشکار در معلمان ما بی نظی  دهند میآنها در موفقیت انجام 
ن خشی ، و ما به عنوان باست . شفقت و انگی 

 از مربیان باورنکردبن به زودی از فرزند شما به خانه های ما استقبال خواهند کرد. 

 به خاطر داشته باش
ً
وع سال تحص  د یلطفا هر روز با خود   باید ، دانش آموزان -۲۰۲۲-۲۰۲۱ یلیکه با شی

 شارژ شده همراه داشته باش  کرومبوک
ً
، د یکن  فرزند خود فکر یم یبرا ی. اگر هنوز به آموزش مجاز د نکامال

 مدمیدرخواست شما را برآورده کن میکن  یم ما سیع
ً
 ب. د یخود را مطلع کن ساختمان ر ی. لطفا

ً
ه خاطر لطفا

 نکهیوجود دارد. و ا ۱۲و  ۷ هیدانش آموزان پا شیافزا یبرا یدیجد یساز  منیکه الزامات ا  د یداشته باش

ن قبل از اول د یدانش آموزان مهد کودک با ه وارد ورود به مدرسه را بو م ونیناسیروز مدرسه مدارک واکس ی 

 روز کرده باشند. 

، بخش مدرسه هنوز حال نیاالت مربوط به استفاده از ماسک همچنان وجود دارد، با او دانم که س من یم

وع مدرسه تع یبرا یدیجد استیس ن شی  یاستافورد از دستورالعمل ها نکرده است. مدارس دولت   یی 

مختل   ۲۰۲۰چ را در مار  دستورالعمل ما  یی  که همه گ  کنند از زمابن   یم یو ی  پ ا ینیرجیوزارت بهداشت و 

مدرسه در  رهیمد ئتیحال ه نیبا ا ،میآنها ادامه ده یکردند که ما به دستورالعمل ها  هیکارکنان توصکرد.  

زمان ما هنوز شما را  نیمدرسه در ا رهیمد ئتی. ساعت جلسه هد نی  گ  یم میتصم ۷ساعت  به گستا  ۴

 خود تا حد ممکن و فاصله اجتمایع ماسکداخل ساختمان خود از  یکه در ساختمانها  میکن  یم قیتشو 

اتژ مدرسه رهیمد ئتیه می. پس از تصمد یاستفاده کن کاهش سالمت )از جمله   یها ی، ما تمام اسی 

 . میگذار   یم انیتماس( را با مردم در م ابی یاستفاده از ماسک و اطالعات رد

 در های باز

ن ، ما مندهیهفته آ ن فرصت شگفت انگ کی نیبود. ا میباز در هر سطح کالس خواه در های بانی   یبرا ی 

و با  د ی، با معلمان خود مالقات کند یکن  دنیدرس ما د یشما و دانش آموزان شما است که از کالس ها
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اتژ  برخن  . د یآشنا شو  میدر نظر گرفته ا COVID-19 روسیتداوم کاهش و  یکه ما برا  مهیم یها یاز اسی 

 دهد.  خانواده از ساختمان به شما ارائه یم د یزدبا یزمان برا نیرا در مورد بهی   یشی  یب اتیشما جزئ ر یمد

 آگوست ۳ها: سه شنبه،  ستانی  دب 

 آگوست ۴: چهارشنبه، ب  مدارس راهنما 

 آگوست ۴: چهارشنبه، کودیک  هیمراکز آموزش اول 

 تسو گا  ۵: پنجشنبه، ب  مدارس ابتدا 

 غذا سیرسو 

های خود برآورده کنیم.  این مهم است که ما به عنوان یک بخش مدرسه نیازهای آموزشی خانواده

هر روز  ۲۰۲۲-۲۰۲۱خوشحالم که اعالم کنم همه دانش آموزان ثبت نام شده در سال تحصییل 

صبحانه و ناهار مقوی دریافت یم کنند بدون هیچ هزینه ای. دانش آموزابن که در آموزش مجازی ثبت 

ستان ۵صبحانه و  ۵نام کرده اند ممکن است   های فورد ستافورد یانارت ستافورد  وعده ناهار را در دبی 

 .۲۰۲۱آگوست  ۱۱بعد از ظهر انتخاب کنند. آغاز  ۵تا  ۴روزهای چهارشنبه از ساعت 

ایط شود  اگرچه وعده های غذاب  مدرسه برای همه کودکان رایگان ارائه یم ، بودجه مدرسه و واجد شی

 
 

د که  دارد. خانواده ها تشویق یم شونبودن برای سایر برنامه ها به برنامه های کامل وعده غذاب  بستگ

ونیگ مزایا ایط بودن مزایای انتقال همه گی  الکی   برنامه وعده غذاب  رایگان و کاهش یافته برای واجد شی

(P-EBT)  را ارائه دهند. خانواده هاب  که از مزایای برنامه کمگ تغذیه تکمییل (SNAP)  استفاده یم کنند یا

استفاده یم کنند ممکن است به طور خودکار واجد  (TANF) اده های نیازمنداز کمک موقت برای خانو 

ایط  .باشند P-EBT شی

 حمل و نقل

س خواهد بود.  ب  اتوبوس دانشجو فیتکال  از منبع از دوم آگوست در دسی 
ً
مشاهده  یبرا eLinkلطفا

ما  تیامنبع در وب س نیاستفاده از ا ی. دستورالعمل هاد یاتوبوس دانش آموزان خود استفاده کن فیتکل

  بررش وبوسات فیانجام وظا یرا برا eLink ستمیشوند که هر روز س یم قیتشو  نیوالد موجود است. 

ن که ب  ابن یدانشجو  یکنند. ممکن است برا ن اتوبوس تضم یآگوست ثبت نام کرده اند واگذار  ۶تا  ۲ ی   ی 
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وع مدرسه تکلاستنشده  بور ، ممکن است مجد ینیب دانش آموزان خود نیم یاتوبوس برا فی. اگر تا شی

هی  به ارائه خدمات ب ی. براد یده بیترت یگر ید ب  ، جابجاما  ستمیدر س فیتکل لیتا زمان تکم د یشو 

موارد،  شی  ی. در بد یاستفاده کن Issuetrak ،ما  نیاستعالم آنال  ستمیاز س د یشو  یم قی، تشو انیمشی  

 کرد.   د یخواه افتیپاسخ در  تماس تلفتن  کیاز  عی  یش 

حمل و نقل ما داشته است. نه حمل و نقل و نه بخش مدرسه  ستمیبر س یادیز  ی  تأث ی  همه گ یمار یب نیا

ن را تع کیمقررات مربوط به پاندم ارائه  یاه ب  استانفورد همچنان از راهنما کنند. مدارس دولت    نیم یی 

ن زمان، هنگام سوار یخواهند کرد. در ا یو ی  و فدرال پ الت  ی، ابهداشت محیل یشده توسط آژانس ها

 است.  از یمورد ن، ماسک شدن بر اتوبوس

 انیاستافورد پا در مدارس دولت   دمانیبه همه کارکنان و دانش آموزان جد ب  خواهم با خوشامدگو یم من

 در راه است.  نها یو بهی   میهست مدرسه عایل ستمیس کیدهم. ما 

 

 لصانه،خم

 

ن آر ک اسکات  ی، دکی  نر ی 

 شپرست
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