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 عائالت وموظفى المدارس العامة لمقاطعة ستافورد األعزاء:
 

 أعلن  محافظ  والیة فرجینیا رالف نورثام عن إغالق جمیع مدارس والیة فرجینیا حتى نهایة العام الدراسي. نحن في خضم أزمة
 صحة عامة ولسوء الحظ ، كان ال بد من اتخاذ هذا اإلجراء الجذري. إنني أدرك أن هذا وقت صعب بالنسبة لألطفال واآلباء
 والموظفین. لم نشهد أبًدا حالة أدت إلى إحداث خلل في بیئة التعلم كما نشهد اآلن. أود أن أشارك المعلومات التالیة على النحو

  الذي أعرفه الیوم:
 

 في غضون الـ ٢٤ ساعة القادمة ، ستقدم وزارة التعلیم في فیرجینیا التوجیه بشأن التخرج من المدرسة●
 الثانویة واالعتمادات التي تم التحقق منها واالعتمادات المعیاریة.

 سیتخرج طالب الصف النهائى للمرحلة الثانویة المؤهلین للتخرج هذا العام الدراسي. لم تقرر مراسم●
 التخرج في هذا الوقت. یدرس المدیرون خیارات أخرى ؛ ومع ذلك ، یجب علینا اتباع أي توجیهات یقدمها

 الحاكم ، بما في ذلك عدد األشخاص المسموح لهم بالتجمع في وقت واحد.
●.(AP) یتم تعدیل امتحانات المستوى المتقدم .(IB) سیتم إلغاء جمیع معاییر التعلم واختبار البكالوریا الدولیة 

 یتبع المزید من المعلومات.
 سیستمر برنامج الوجبات الجاهزة حتى إشعار آخر. یرجى زیارة موقعنا على الجدول الزمني الحالي.●

 
 هناك العدید من األسئلة حول األنشطة التعلیمیة المنزلیة وعبر اإلنترنت. هدفي هو إعطاء موظفینا ، الذین عادوا للتو من عطلة

 الربیع ، الوقت الالزم لتصمیم أنشطة تعلیمیة عالیة الجودة عبر اإلنترنت للطالب إلكمالها في المنزل. كنقطة انطالق ،  هناك
 أنشطة منزلیة وموارد رقمیة متاحة على موقع SCPS على الویب . ستقوم إدارة التعلیم ، خالل الـ٢٤ - ٤٨ ساعة القادمة ،

 بتوفیر التوجیه لجمیع أنظمة المدرسة حول ما یمكننا وما ال نطلب من الطالب إكماله في المنزل. سنستخدم هذا التوجیه
 لمواصلة تطویر نهج متعدد المراحل لخطط تعلم الطالب.

 
 إنني أدرك أن هذا وقت عصیب للكثیر منا. یدرك أطفالك أن هذا لیس عطلة عادیة أو عطلة في الجدول الدراسي. كشخص بالغ

 ، أنت وأنا نشعر بعدم الیقین الشدید فیما یتعلق بأزمة الصحة العامة هذه. على الرغم من أهمیة استمراریة التعلم ، أرید أن نتذكر
 أنه عندما یكون الناس تحت ضغط كبیر ، یكون التركیز غالًبا على مجاالت أخرى ولیس على التعلم. بالنسبة لي ، من المهم أال

 توفر أنشطة التعلم التي نقدمها كنظام مدرسي ضغًطا أكبر مما تعانیه بالفعل كعائلة.
 

 أدرك أنك قد تعمل في المنزل بسبب تعطل جداول العمل. قد تكون هناك حاجة إلى أجهزة الكمبیوتر التي تستخدمها ألغراض
 العمل عن بعد الخاصة بك. سیستمر أطفالك في التعلم ، ونحن نعمل من خالل برنامج انتقالي على مدى األسابیع القلیلة المقبلة

 لن یسبب الحمل الزائد أو القلق غیر الضروري لك ولطفلك.
 

 بینما نواصل التحرك خالل هذا الوقت غیر المؤكد ، یرجى االنتباه إلى توصیة ال  محافظ  نورثام ، ومراكز السیطرة على
 األمراض (CDC) ووزارة الصحة في فیرجینیا (VDH) للحفاظ على التباعد االجتماعي. توقع الحاكم نورثام أال یتجمع أكثر

 من 10 أشخاص في مكان واحد هو جزء من خطة إبطاء انتشار كوفید ١٩.
 

 ال یمكنني المبالغة في أهمیة اتباع اإلجراءات الوقائیة لتجنب انتشار فیروس كوفید ١٩. یرجى االستمرار في تشجیع التدابیر
 الوقائیة لتجنب انتشار الفیروس:

 اغسل الیدین لمدة  .٢ ثانیة على األقل بالماء والصابون. إذا لم یكن متاًحا ، استخدم معقم یدین .٦٪ أو أكثر●
 من الكحول.

 ال تلمس عینیك أو أنفك أو فمك.●
 قم بتغطیة فمك وأنفك عند العطس / السعال. استخدم مندیل ورقي أو سعال / عطس في مرفقك.●
 تجنب االتصال الوثیق مع الناس الذین یعانون من المرض.●
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 یوصي مركز السیطرة على األمراض والـ VDH بالتطعیم ضد األنفلونزا ألي شخص یبلغ من العمر ستة●
 أشهر أو أكثر.

 إذا كنت قد سافرت إلى دولة عالیة الخطورة خالل الـ ١٤ یوًما الماضیة أو تعرضت لشخص مصاب بـ●
 كوفید ١٩ ، فالرجاء الرجوع إلى VDH و CDC للحصول على إرشادات حول الحجر الصحي والمراقبة

 الذاتیة.
 إذا كنت تعاني من حمى أكبر من ..١ فهرنهایت / ٣٨ درجة مئویة ، أو سعال ، أو ضیق في التنفس ،●

 فاتصل بمقدم الرعایة الصحیة / غرفة الطوارئ / الخدمات الطبیة الطارئة إلبالغك بأعراضك وفًقا لإلرشاد
.CDC و VDH من 

 ستوفرالمدارس العامة لمقاطعة ستافورد المزید من التوجیه في المستقبل القریب. یرجى زیارة موقع القسم على
 www.staffordschools.net للحصول على أحدث المعلومات حول فیروس كوفید ١٩ والنظام المدرسي. نحن ملتزمون

 بصحة وسالمة ورفاهیة جمیع الطالب والموظفین.
 

 أشكركم جمیعًا على صبركم وتفهمكم بینما نتنقل في أزمة الصحة العامة التي لم نشهدها من قبل. أنا مقتنع بأن المشقة والتضحیة
 ستكون مطلوبة. من خالل العمل مًعا ، سنتجاوز هذا األمر. كما هو الحال دائًما ، أقدر تعاونك وأتطلع إلى العمل معك لتعزیز

 نظامنا المدرسي.
 

 مع خالص التقدیر ،
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