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ر
دفت ریس عمویم
 ۱۸مارچ ۲۰۲۰
خانواده ها و کارمندان عزیز مدارس ستافورد کاونت:
ی
پشتیبان رن وقفه مدارس دولت ستافورد کاونت ،ما با هم همکاری یم کنیم تا در این بحران بهداشت
صب و پشتیبان و
با تشکر از شما برای ر
عمویم پاسخگوی نیازهای جامعه خود باشیم .اول و مهمب از همه ،تعطییل مدارس را برای دانش آموزان تا  ۱۵آوریل  ۲۰۲۰تمدید کردم.
کارکنان در  ۱۴آوریل  ۲۰۲۰باز خواهند گشت .تمام ساختمانها و دفاتر مدارس ما برای عموم بسته خواهند بود .عالوه بر این ،کلیه فعالیتها
و رویدادهای مربوط به مدارس تا  ۱۴آوریل لغو یم شود .با این حال ،در صورت لزوم ممکن است لغو فعالیت های مدارس تمدید شود.
ً
لطفا توجه داشته باشید که فرماندار رالف نورثام ممکن است تعطییل مدارس را فراتر از این تاری خ ها تمدید کند.
من یم دانم که نگر یان های زیادی در مورد استانداردهای آزمون یادگبی ،فارغ التحصییل و ساعتهای آموزش وجود دارد .من از نزدیک با
وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا ( )VDOEهمکاری یم کنم  ،زیرا آنها همچنان به ارزی ران گزینه های ارائه انعطاف پذیری در تحقق الزامات
و دستورات مرتبط با آزمایش و پاسخگون ،روزها  /ساعت آموزش ،حضور و تحصیالت یم پردازند.

برنامه غذای برای خانواده ها

در مدارس
با شوع دوشنبه  ۲۳مارچ  ،۲۰۲۰مکاتب ستافور کاونت در پنج محل به خانواده ها غذا ارائه یم دهد:

•

مکتب ابتدایه واید واتر المینبی واقع در  ۱۰۱دن ری چ رود در ستافورد؛

•

مکتب ابتدایه کیت والر برت واقع در  ۱۵۰درایو ی
داف در ستافورد؛

•

مکتب ابتدایه فالموت واقع در خیابان ۱۰۰۰شک فاربز در فالموت؛

•

کبگ؛ و
مکتب ابتدایه رایک رن واقع در جاده مخزن  ۹۵در فردری ر

•

شبدز وی در ستافورد.
مرکز آموزش کودکان خردسایل نارت ستار واقع در  ۱۰۱ر
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کارمندان ناهارهای بسته بندی شده را به طرز"بگب و برو" و همچن ی
ی صبحانه هر روز از دوشنبه تا جمعه بعد از ساعت  ۱۱صبح اال ۱
ً
بعد از ظهر توزی ع یم کنند .کارمندان بسته های غذان را مستقیما به افراد داخل وسیله نقلیه یا موتر میدهند.

در محله ها
عالوه بر تقسم غذا در مدارس ،مکاتب ستافورد کاونت به خانواده ها ی نیازمند غذا را در محالتیکه در لیست ضمیمه شده ذکر شده اند
ً
توضیع میکنند .لطفا سند پیوست شده را با مکانهان برای دسبش به غذا مشاهده کنید .همانطور که در لیست ذکر شده است ،خانواده
ها باید در ساعات مشخص به دنبال یک اتوبوس یا وسیله نقلیه مدارس ستافورد کاونت در این مکان ها باشند.
ما از همه اعضای جامعه یم خواهیم که برای اهدا به بانک غذای منطقه ای فردریکسبورگ کمک کنند ،که در این مدت از دانشجویان
مدارس ستافورد با ارایه غذا پشتی ی
بان کنند.
داروهای دانشجویان
خانواده های دانش آموز یان که از طریق کلینیک های مدارس دارو یم گبند یم توانند داروهای مورد نیاز خود را در ی ی
مبل در روز سه شنبه
 ۲۴مارچ  ۲۰۲۰ب ی
ی ساعات ۱اال  ۳بعد از ظهر دریابند.

فعالیتهای یادگتی در خانه
مدارس ستافورد کاونت متعهد است تا فعالیتهای یادگبی داوطلبانه را برای اطفال شما در خانه انجام دهد تا دانش آموزان درگب یادگبی
شوند .مدارس ستافورد کاونت یک برنامه مداوم یادگبی را در وب سایت اش از دوشنبه  ۲۳مارچ  ۲۰۲۰راه اندازی یم کند تا ایده ها و
اطالعات یادگبی را برای والدین و دانش آموزان برای یادگبی ی
معت دار در حایل که دور از ساختمان های مدرسه هستند فراهم کند .این
فعالیت ها باعث تداوم یادگبی برای دانش آموزان و خانواده ها یم شود.
اطالعات برای کارمندان

•

تمام کارمندان در طول تعطیالت به دریافت معاش منظم خود ادامه یم دهند.

•

کارمندان متعاهد  ،هم به صورت تمام وقت و هم به صورت نیم وقت ،معاش دریافت متعارف خود را ادامه یم دهند.

•

جایگزین های دراز مدت فعیل ی
نب پرداخت یم شوند.

•

سایر کارمندان ساعت ن یب براساس سابقه کار ،دریافت غرامت را ادامه یم دهند.
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جبان خسارت ساعت کارکنان در یک یادداشت جداگانه به
جزئیات بیشب در مورد انتظارات برای ادامه کار در هنگام تعطییل ما و نحوه ر
اشباک گذاشته یم شود.
کلیه کارمندان هفته  ۲۳مارچ  ۲۰۲۰کار خود را از خانه شوع یم کنند مگر اینکه از شپرست آنها درخواست شود تا برای یک جلسه یا کار
ویژه به محل کار خود گزارش دهد.
مدارس ستافورد کاونت در این مدت به مراکز کنبل بیماری ( ، )CDCوزارت بهداشت ویرجینیا ( )VDHو  VDOEمراجعه خواهد کرد .ما از
ی
صب و پشتی ی
قدردان یم کنیم .از آنجا که ما به یادگبی بیشب ادامه یم دهیم ،با جامعه خود برای رفع
بان شما در هنگام تعطییل مدرسه
ر
نیازهای خانواده های مدارس ستافورد کاونت همکاری خواهیم کرد.

خالصانه،
اسکاتلند ک یبنر ،
ضمیمه :لست محالت توضع غذا برای خانواده ها
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وعده های غذای از دوشنبه ال جمعه ارائه یم شود
محل
اولد فورج
میدوز پارک /کوارلز ۱۷
تاون این کنبی
فاکسود ویلج
سکای تبس
گریسون ودز
واید واتر ویلج
کسل کورت
کریستل لیک
هیدن وییل
پتومیک میلز
ستون ریور
فارستون ودز
بیلز هیلز
پارادایز استیتس
آربور گروف /لیک ود
کنبی ریدج
انگلیند رن
انگلیند رن
انگلیند رن
ویستا ودز
لیک اروهید
هوپ رود

محل توقف
میدان بازی
ورود
انتهای میدم درایو
صندوق های پستی
فرسیر ایبنزر
گریسون ود
حوض آببازی
خط میانی
دفتر
حوض آببازی
انجمن صاحبان خانه
هالل در جیسون
فارستون ود
ریگستر چپل
ایستگاه اتوبوس
تیمبرلیک کول
کینگز لند درایو
کتابخانه
ورودی لنسولت لین
ورودی ورودی انگلیند پواینت درایو
ابتدایی گاریسونویل
کلیسای راکیل
واکر درایو و دنیس راه

زمان تقریب
۱۱:۴۰ – ۱۱:۰۰
۱۲:۱۵ – ۱۱:۴۵
۱:۰۰ – ۱۲:۳۰
۱۱:۴۵ – ۱۱:۰۰.
۱۲:۲۵ – ۱۲:۰۰
۱ -۱۲:۳۰
۱۱:۳۵ -۱۱:۰۰
۱۱:۵۵ -۱۱:۴۵
۱۲:۲۵ -۱۲:۰۰
۱۲:۴۵ – ۱۲:۳۰
۱:۰۰ – ۱۲:۵۰
۱۱:۵۰ – ۱۱۰۰
۱۲:۲۵ – ۱۲:۰۰
۱۲:۴۵ – ۱۲:۳۰
۱:۰۰ – ۱۲:۵۰
۱۱:۳۵ – ۱۱:۰۰
۱۲:۱۵ -۱۱:۴۵
۱۱:۴۰ – ۱۱:۰۰
۱۱۴۵ـ ۱۲:۲۵
۱:۰۰ -۱۲:۳۰
۱۱:۴۵ – ۱۱:۰۰
۱۲:۳۰ -۱۲:۰۰
۱۱:۳۰ -۱۱:۰۰

