
 ،SCPSخانواده ھا و کارکنان عزیز 

دانش آموزان ما در حال حاضر بھ مدت دو ھفتھ در کالس ھای درس خود ھستند و آموزش بسیار خوب 

پیش می رود. دانش آموزان در حال یادگیری ھستند، پیشرفت می کنند، و معلمان ما از داشتن آنھا در 

پنج روزه، در یک محیط امن  باالترین  کالس ھای درس خود ھیجان زده ھستند. آموزش حضوری،

 اولویت ما است.

ماه گذشتھ بھ ما آموخت کھ جھان ما واقعاً غیرقابل پیش بینی است. ھمانطور کھ می دانیم،  18

19-COVID  .ا تشویق می کنم تا از من شما رھنوز در سطح باالیی از انتقال در جامعھ ما است

 ما برای تأثیر ویروس کرونا کھ مخصوص مدارس ما است، دیدن کنید. COVID-19داشبورد داده ھای 

) و وزارت بھداشت ویرجینیا CDCاگر فرزند شما بر اساس دستورالعمل ھای مرکز کنترل بیماری (

)VDH در معرض (COVID-19  ما مطلع خواھید شد. اگر قرار گرفتھ است، در مورد شرایط قرنطینھ

دانش آموز شما در مجاورت دانش آموز یا کارمند دیگری است کھ تست مثبت داشتھ است، مانند کالس 

 درس، اتوبوس، تمرین تیم ھای ورزشی و غیره، نامھ دریافت خواھید کرد.

تا شیوع در  ادامھ دھیم CDCما باید واقع بین باشیم و بھ قرنطینھ و انزوای دانش آموزان طبق نیاز 

مدارس و جامعھ ما بھ حداقل برسد. در حالی کھ دانش آموز در قرنطینھ است، بھ آموزش خود ادامھ می 

ما را مرور کنید، کھ پروتکل ھای قرنطینھ و  2022-2021از شما دعوت می کنم سواالت متداول دھد. 

 بھ تفصیل توضیح می دھد. انزوا را

و ما باید این واقعیت را بدانیم کھ  شمار مبتالیان بھ کرونا در استانفورد ھمچنان در حال افزایش است

س درس، یک مدرسھ یا یک بخش از مدل آموزشی فعلی خود بھ ممکن است در آینده بھ عنوان یک کال

در حالی کھ قبل از ھرگونھ تصمیم برای تغییر مدل ارائھ یک مدل مجازی تغییر وضعیت دھیم. 

ما ضروری است، الزم است کھ ما پیشگیرانھ عمل کرده و آموزشی، ھمکاری با بخش بھداشت محلی 

درک این امر ایده آل نیست، ما باید بھ عنوان  برای محوری برای یادگیری مجازی برنامھ ریزی کنیم.

یک جامعھ یادگیر آماده باشیم تا این تغییر را انجام دھیم اگر بھ نفع ایمن نگھ داشتن دانش آموزان و ادامھ 

 تحصیل است.

دو ھفتھ گذشتھ بارھا از من سوال شده است کھ چھ چیزی ما را مجبور بھ تغییر در آموزش مجازی  طی

می کند. در ھیچ راھنمایی کھ دریافت می کنیم ھیچ شماره یا نقطھ داده ای وجود ندارد کھ باعث حرکت 
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مل پوشیدن مداوم بھ آموزش مجازی شود. ما باید الیھ بندی استراتژی ھای کاھش خود را ادامھ دھیم، شا

و صحیح پوشش صورت، شستشوی مکرر دستھا، ماندن در خانھ ھنگام بیماری و دریافت واکسن 

COVID19 است  در صورت امکان. 

، ما ژوالی بھ ھیئت مدیره مدرسھ بیان شده است 27کاھش الیھ ای کھ در ارائھ عالوه بر استراتژی ھای 

پیروی می کنیم و قبل از تغییر بھ آموزش  CDCو  VDHراھنمایی ھای ارائھ شده توسط ھمچنان از 

 مجازی، شاخص ھای کلیدی را در بخش مدرسھ خود ارزیابی می کنیم.

 توانایی پیروی از استراتژی ھای کاھش ما؛ •

 میزان واکسیناسیون در جامعھ ما؛ •

 تعداد انتقالھای مبتنی بر جامعھ و مدرسھ؛ •

 ناسب؛ وتوانایی ما برای پرسنل افراد مناسب در موقعیت ھای م •

 توانایی ما در تماس با ردیابی. •

ھر سھ شنبھ بخش مدرسھ ما بھ ھمراه مدارس دولتی اسپوتسیلوانیا، کارولین، کینگ جورج و 

و  COVID-19فردریکسبورگ با کارکنان بخش بھداشت ما مالقات می کنند تا داده ھای محلی 

استراتژی ھای کاھش آن را بررسی کنند. سھ شنبھ آینده ما معیارھایی را کھ بخشھای مدارس باید 

 بررسی کنند تا مشخص شود آیا الگوی یادگیری جایگزین مورد نیاز است بررسی کنیم.

 اگر کالس درس، مدرسھ یا بخش بھ مجازی منتقل شود:

س گرفتھ می شود و تعویض بھ موقع انجام می شود. اگر باید بھ آموزش مجازی برویم، با والدین تما

گوگل میت و کنوس برای ارائھ آموزش دانش آموزان بھ صورت ھمزمان و غیر ھمزمان استفاده خواھد 

، دانش آموزان دارای معلولیت) ESLشد. دانش آموزان دارای نیازھای خاص (دسترسی بھ فناوری، 

ات خود دسترسی خواھند داشت. والدین از ھرگونھ ھمچنان بھ برنامھ ھای یادگیری خود بھ خدم

سناریویی مطلع می شوند کھ در آن آموزش ھمزمان بھ طور معقول ارائھ نشده یا مناسب نیست و راه حل 

 ناھمزمان جایگزین ارائھ شده است.

 مالحظات فناوری برای انتقال بھ یادگیری مجازی برای کارکنان و خانواده ھا

 لی و دانشجویی شما در صورت قرنطینھ روزانھ بھ خانھ می روند؟آیا دستگاه ھای پرسن •
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 آیا فناوری کالس درس شما (جغد ، تلویزیون ، نمایش) آماده و آماده است؟ •

 دارید یا نیاز دارید؟ Kajeetآیا  •

شما راه اندازی شده است و آیا دانش آموزان شما برای دسترسی  Canvas LMSآیا دوره ھای  •

 آماده ھستند؟

بعد از ظھر کار می کند.  4:30صبح تا  7راھنمای فناوری والدین/دانش آموزان از میز  •

وب سایت   helpdesk@staffordschools.net)؛ ایمیل 540.940.6915(

staffordschools.nethttps://helpdesk.  

این نامھ نشان نمی دھد کھ ما بھ زودی بھ یک مدل مجازی منتقل می شویم، اما نمی توانم بگویم کھ این 

دانش آموزان و کارکنان ما از نحوه آموزش امکان در آینده وجود ندارد. این بسیار مھم است کھ والدین، 

 ارائھ آموزش مجازی باشیم، مطلع باشند. مجازی در صورتی کھ مجبور بھ چرخاندن بھ یک مدل

مثل ھمیشھ، ما از ھمکاری شما قدردانی می کنیم تا در جھت پیشگیری از این بیماری ھمھ گیر در حال 

پیشرفت حرکت کنیم. اگر می خواھید اطالعات بیشتری در مورد محل واکسیناسیون داشتھ باشید ، لطفاً با 

پیدا   vacinate.virginia.govد مشورت کنید یا مکانی را در ارائھ دھنده مراقبت ھای بھداشتی خو

 کنید.

 

 مخلصانھ،

 

 اسکات آر کیزنر، دکتری
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