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مكتب المشرف
18مارس 2020
أعزائي العائالت والموظفين مدارس مقاطعة ستافورد العامة:
شكرا لك على سعة صدرك ودعمك الثابت لمدارس مقاطعة ستافورد العامة ) (SCPSأثناء عملنا معًا لالستجابة الحتياجات مجتمعنا خالل أزمة
ً
ً
الصحة العامة هذه  .مع تحرك  SCPSعبر هذه المياه غير المأهولة  ،نود أن نزودك بمعلومات إضافية  .أوال وقبل كل شيء  ،قمت بتمديد إغالق
المدارس للطالب حتى  15أبريل  .2020سيعود الموظفون في  14أبريل  . 2020وستظل جميع مباني ومكاتب مدرستنا مغلقة أمام الجمهور
خالل إغالق مدارسنا  .باإلضافة إلى ذلك ،تم إلغاء جميع األنشطة والفعاليات المتعلقة بالمدرسة حتى  14أبريل؛ ومع ذلك ،يمكن تمديد عمليات
إلغاء النشاط المدرسي إذا لزم األمر .يرجى االنتباه إلى أن المحافظ رالف نورثام قد يمدد إغالق المدارس بعد هذه التواريخ .
إنني أدرك أن هناك العديد من المخاوف المحيطة بمعايير اختبار ،والتخرج  ،وساعات التدريس  .أنا أعمل بشكل وثيق مع وزارة التعليم في
فيرجينيا ) ، (VDOEحيث يواصلون تقييم الخيارات لتوفير المرونة في تلبية المتطلبات والتفويضات المرتبطة باالختبار والمساءلة  ،وأيام /
ساعات التدريس  ،والحضور والتخرج  .سيتم توفير التحديثات كما هو متاح .
وجبات للعائالت

في مواقع المدرسة
ابتدا ًء من يوم االثنين  23مارس  ، 2020ستقدم مدارس مقاطعة ستافورد العامة وجبات للعائالت في خمسة مواقع :
• تقع مدرسة  Widewaterفي  Den Rich Road 101في Stafford؛
• تقع كيت والر والر باريت االبتدائية في  150دافي درايف في ستافورد ؛
• تقع مدرسة فالماوث االبتدائية في  1000شارع فوربس في فالماوث ؛
• تقع مدرسة روكي ران االبتدائية في  95طريق الخزان في فريدريكسبيرغ ؛ و
• يقع مركز نورث ستار لتعليم الطفولة المبكرة في  Shepherds Way 101في ستافورد .
سيقوم الموظفون بتوزيع وجبات غداء "معبأة" على جانب الطريق باإلضافة إلى وجبة اإلفطار في اليوم التالي من الساعة  11صبا ًحا
ظهرا من االثنين إلى الجمعة  .يجب أال تتجمع العائالت في موقع االلتقاط  .سيقوم الموظفون بتمرير الوجبات مباشرة إلى
حتى 1
ً
األشخاص داخل السيارة .

في األحياء
باإلضافة إلى توفير مواقع المدارس حيث يمكن للعائالت استالم وجبات الطعام  ،سيكون لدى  SCPSمواقع لتسليم الطعام في المجتمع .
يرجى االطالع على الوثيقة المرفقة مع مواقع والمواقع المحدد المنسدلة  .يجب أن تبحث العائالت عن حافلة مدرسية أو مركبة
 SCPSفي هذه المواقع خالل الساعات المحددة  ،كما هو موضح في المرفق .
نطلب من جميع أفراد المجتمع الذين يرغبون في المساعدة في التبرع لبنك الغذاء اإلقليمي فريدريكسبيرغ  ،الذي يدعم طالب مدارس
مقاطعة ستافورد العامة بالوجبات خالل هذا الوقت .
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أدوية الطالب
يمكن لعائالت الطالب الذين يتلقون األدوية من خالل العيادات المدرسية الحصول على األدوية الالزمة للمنزل يوم الثالثاء  24مارس 2020
بين الساعة الواحدة ظهراً والساعة الثالثة عصراً .
أنشطة التعلم في المنزل
تلتزم مدارس مقاطعة ستافورد العامة بتوفير أنشطة التعلم الطوعية في المنزل للحفاظ على مشاركة الطالب في التعلم خالل هذا اإلغالق .
ستطلق المدارس خطة استمرارية التعلم على الموقع اإللكتروني للقسم ابتدا ًء من يوم االثنين  23مارس  ، 2020لتقديم أفكار ومعلومات تعليمية
لآلباء والطالب للتعلم الهادف أثناء االبتعاد عن المباني المدرسية  .بينما نعلم أن هذه األنشطة في المنزل ال تحل محل التدريس في الفصول
الدراسية  ،وليست مطلوبة  ،فإن هذه األنشطة ستوفر استمرارية التعلم للطالب واألسر.
معلومات الموظف
سيستمر جميع الموظفين في تلقي تعويضهم المنتظم طوال فترة اإلغالق .
• سيستمر الموظفون المتعاقدون  ،بدوام كامل وبدوام جزئي  ،في تلقي أجرهم التعاقدي المنتظم .
• سيستمر دفع البدائل طويلة األجل وفقًا للمهام الحالية.
• سيستمر الموظفون اآلخرون الذين يعملون بالساعة في الحصول على تعويض بنا ًء على تاريخ العمل.
مزيد من التفاصيل بشأن التوقعات بشأن استمرارية العمل أثناء اإلغالق وكيف سيتم تعويض الموظفين بالساعة في مذكرة منفصلة.
سيبدأ جميع الموظفين في العمل من المنزل في األسبوع الذي يبدأ في  23مارس  2020ما لم يطلب المشرف عليهم تقديم تقرير إلى موقع
عملهم الجتماع أو مهمة خاصة.
ستواصل مدارس مقاطعة ستافورد العامة التطلع إلى مراكز مكافحة األمراض ) (CDCووزارة الصحة بوالية فرجينيا ) (VDHو VDOE
للحصول على إرشادات خالل هذه الفترة  .نحن نُقدِّر سعة صدرك ودعمك أثناء إغالق المدرسة .بينما نواصل تعلم المزيد  ،سنعمل مع مجتمعنا
لتلبية احتياجات جميع أسر المدارس.
بإخالص،

سكوت ر .كيزنر ،دكتوراه
المشرف
المرفقات :وجبات الجوار للعائالت
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مدارس مقاطعة ستافورد العامة
وجبات الجوار للعائالت
سيتم تقديم الوجبات من اإلثنين حتى الجمعة
حي

الموقع

الوقت التقريبي

اولدي فورج

ملعب

صباحا
11 - 11:40
ً

ميدوس بارك شارع  17قوارلس

المدخل

صباحا
 12:15مسا ًء 11:45 -
ً

تاون كنتري

نهاية ميدو درايف

 12:30 - 1مسا ًء

فوكسوود ويلج

صناديق البريد

صباحا
11 - 11:45
ً

سكاي تيراس

فرازير في ابنزير

 12 - 12:25مسا ًء

جاريسون وودز

جاريسون وودز درايف كلو دي ساك

 12:30 – 01مسا ًء

وايد واتر فليج

حوض السباحة

صباحا
11 - 11:35
ً

محكمة القلعة

مد باينت

صباحا
11:45 - 11:55
ً

بحيرة الكريستال

مكتب

 12 - 12:25مسا ًء

وادي مخفي

حوض السباحة

 12:30 - 12:45مسا ًء

تالل بوتوماك

جمعية أصحاب المنازل

 12:50 - 1مسا ًء

نهر ستون

كريسنت في جيسون

صباحا
11 - 11:50
ً

فورستون وودز

فورستون وودز كلو دي ساك

 12 - 12:25مسا ًء

بيلس هيل

يو ام سي ريجستر تشابل

 12:30 - 12:45مسا ًء

بارادايس ستيت

موقف باص

 12:50 - 1مسا ًء

أربور جروف  /ليكوود

تيمبرليك كول دي ساك

صباحا
11 - 11:35
ً

كونتري ريدج

كينغزالند درايف

 12:15مسا ًء 11:45صبا ًحا

انجلند رن

مكتبة

صباحا
11 - 11:40
ً

انجلند رن

مدخل النسلوت لين

صباحا
 12:25مسا ًء 11:45 -
ً

انجلند رن

إنجلند بوانت درايف مدخل الغربي

 12:30 - 1مسا ًء

فيستا وودز

جارريسون ويل اليمينتري

صباحا
11 - 11:45
ً

بحيرة أروهيد

كنيسة روكهيل

 12 - 12:30مسا ًء

هوب رود

ووكر درايف ودينيس واي

صباحا
11 - 11:30
ً

