
 
، SCPS أعزائي عائالت وموظفي مدارس مقاطعة ستافورد العامة 

 
  سنفتح أبوابنا االفتراضیة یوم االثنین لحوالي ٣٠,٠٠٠ طفل للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١. على الرغم من أن العودة ستبدو مختلفة عما

 كانت علیه من قبل ، إال أن الفرح واإلثارة یظالن كما هما.  استعداًدا للیوم األول من المدرسة یوم االثنین ،  یرجى مشاهدة هذا الفیدیو
 نظرة عامة على برنامج Canvas المستخدم بواسطة الطالب ، والذي یوفر للطالب إرشادات لعملیة تسجیل الدخول.  یجب على األطفال

 الصغار مشاهدة هذا الفیدیو المناسب للعمر لدعم Canvas. أشجعك أیًضا على  مراجعة توقعات الطالب وأولیاء األمور للتعلم
 االفتراضي ، والتي ستتم مراجعتها مع طالبك في أول أسبوعین من المدرسة.

 
 في كل عام دراسي ، یتطلب األسبوع األول أو نحو ذلك في كثیر من األحیان بعض التعدیالت الطفیفة بناًء على العدید من الظروف

 الفریدة وغیر المتوقعة في بعض األحیان. أنا واثق من أن هذه السنة الدراسیة لن تكون مختلفة  وأن الظروف الفریدة على األرجح ستبدو
 مختلفة إلى حد ما عما كانت علیه في الماضي. معا سوف نعالج ونحل أي تغییرات مطلوبة. أنا واثق من أنه مع تقدم العام الدراسي ،

 سنكتسب جمیًعا ثقة أكبر في بیئة التدریس والتعلم الجدیدة لدینا. كما أخبرني أحد الوالدین مؤخًرا ، سنحتاج جمیًعا إلى مستویات عالیة من
 الصبر والتعاون والفكاهة للمساعدة في جعل هذه التجربة ناجحة للجمیع.

 
 سیتم إغالق مدارس مقاطعة ستافورد  SCPS یوم الجمعة ٤ سبتمبر واالثنین ٧ سبتمبر. لضمان أن طالبنا ینطلقون في أفضل حاالتهم
 ، تم تعدیل جدول یوم التعلم X / Y للمدرسة اإلعدادیة والثانویة لألسبوعین المقبلین. بدًءا من ١٤ سبتمبر ، سنعود إلى التناوب الیومي

  X / Y لطالب المدارس اإلعدادیة والثانویة.
 
 

 Y أیام X أیام

 ٣١ أغسطس
 ٢سبتمبر
  ٨ سبتمبر
  ١٠سبتمبر

  ١سبتمبر
 ٣ سبتمبر
  ٩ سبتمبر
 ١١ سبتمبر

 
 

 یؤثر هذا اإلغالق أیًضا على خدمة  توزیع  الوجبات . الوجبات غیر متوفرة في ٤ أو ٧ سبتمبر. بدًال من ذلك ، سیتم تسلیم خدمة النقل
 من الرصیف المدرسي والحافالت على النحو التالي خالل األسبوعین المقبلین:

 االثنین ٣١ أغسطس ٢٠٢٠●
 األربعاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٠●
 الثالثاء ٨ سبتمبر●
 األربعاء ٩ سبتمبر●
 الجمعة ١١ سبتمبر ٢٠٢٠.●

 یرجى مالحظة أن الجدول المذكور أعاله ال ینطبق على طالب الفئة المعفاة ، الذین سیتم تقدیم الوجبات لهم یومًیا أثناء تواجدهم في مباني
 المدرسة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/74677642
https://vimeo.com/74677642
https://vimeo.com/74677642
https://vimeo.com/74677642
https://youtu.be/8KM-lsMt4JQ
https://youtu.be/8KM-lsMt4JQ
https://youtu.be/8KM-lsMt4JQ
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/6332/Student%20and%20Parent%20expectations%20for%20Virtual%20Learning.pdf
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/6332/Student%20and%20Parent%20expectations%20for%20Virtual%20Learning.pdf
https://www.staffordschools.net/Page/31032


 
 
 
 

 للتذكیر ، هناك العدید من األدوات المتاحة لعائالتنا للمساعدة في التكنولوجیا والترجمة في هذا العام الدراسي:
 

 مكتب المساعدة التقنیة
 ستتلقى المساعدة التقنیة مباشرًة من الفنیین لدینا عبر البرید اإللكتروني أو االتصال الهاتفي ، من االثنین إلى الجمعة ، من●

 الساعة ٣٠: ٧ صباًحا حتى٣٠: ٧مساًء ،
 أرسل بریًدا إلكترونًیا helpdesk@staffordschools.net أو اتصل على 571.699.0720.●
 أرسل اسم الطالب والمدرسة وعنوان البرید اإللكتروني لالتصال أو رقم الهاتف ووصًفا موجًزا   للمشكلة الفنیة.●
 سیرد الفني على مكالمتك في نفس الیوم الدراسي أو في الیوم التالي.●

 
Canvas موارد العائالت والطالب لبرنامج    

 یوفر هذا المورد ، الذي أنشأه فریق SCPS التعلیمي ، عبر اإلنترنت نظرة عامة خاصة على Canvas ، ونظام إدارة التعلم لدینا ،
 باإلضافة إلى نصائح ومقاطع فیدیو مفیدة إلنشاء الحسابات ، والتنقل في النظام وكیفیة استخدامه ، باإلضافة إلى قائمة باألسئلة المتكررة .

 
 بوابة التدریب والتواصل لعائالت مدارس مقاطعة ستافورد

 توفر هذه األداة عبر اإلنترنت دعًما الستخدام Chromebook والموارد الرقمیة والمكتبة عبر اإلنترنت باإلضافة إلى المساعدة  في
.Parent Vue تسجیل الدخول أو إنشاء حساب 

 
  خط وصول العائلة  إلى الموارد

 تساعد أداة االتصال المجانیة هذه على توفیر وصول عادل إلى موارد SCPS. قد تترك العائالت رسالة للمترجمین بسبع لغات أصلیة:
 العربیة ، والداري ، والفارسیة ، والفرنسیة ، والباشتو ، واإلسبانیة ، واألردیة. سیرد المترجمون على مكالمتك خالل یومي عمل.

 للوصول إلى هذه الخدمة ، یرجى االتصال على  4929270 (571).
 

 في األشهر القادمة سندخل موسم األنفلونزا . كإجراء إضافي لضمان بقائنا بصحة جیدة ، نشجعك بشدة على مناقشة مع مقدم الرعایة
 الصحیة الخاص بك جدوى تلقي أطفالك لقاح األنفلونزا.

 بینما نفتح أبوابنا االفتراضیة ، سأستمر في إرسال خطاب یومي ١١ و ٢٥ سبتمبر ، ثم على أساس الحاجة. أشجعك على التواصل
 مباشرة مع معلم طفلك ومدیر المدرسة إذا كانت لدیك أسئلة أو مخاوف. یدرك موظفینا تماًما أهمیة التواصل المستمر مع الطالب وأولیاء

 األمور ، وإذا شعرت أنه یمكن تحسین االتصال ، فیرجى إخبار معلم (معلمي) طفلك و / أو مدیر المدرسة مرة أخرى.
 

 أشكركم جمیًعا مجدًدا على كونكم شركاء رائعین ونحن نبدأ رحلة جدیدة مًعا. من فضلك استمتع بعطلة نهایة أسبوع رائعة وآمنة وأتمنى
 لكم جمیًعا عاًما دراسًیا رائًعا ٢٠٢٠-٢٠٢١.

 
 مع خالص التقدیر ،

 
  دكتور سكوت ر. كیزنر

 المشرف العام لمدارس مقاطعة ستافورد
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