
 : مکاتب ستافورد خانواده ها و کارمندان عزیز 

رالف نورثام ، فرماندار ویرجینیا اعالم کرد که تمام مدارس ویرجینیا تا پایان سال تحصییل بسته شده اند. ما در بحران بهداشت عمویم 

ت. ما ، والدین و کارمندان اسکودکان  . من یم دانم که این زمان دشوار برایمیگرفتقرار داریم و متأسفانه باید این اقدام شدید صورت 

ی شود همانطور که اکنون تجربه یم کنیم. من یم خواهم اطالعات  هرگز وضعیتی را تجربه نکرده ایم که باعث اختالل در محیط یادگیر

اک بگذارم:   زیر را همانطور که امروز یم دانم به اشیی

ده و استاندارد ش د ییتأ ی، اعتبارهاستانیر دب یلیدر مورد فارغ التحص ی  ماراهن ا ینیرجی، وزارت آموزش و پرورش و  ندهیساعت آ ۲۴ یط 

 دهد.  را ارائه یم

 ا  شاگردانیکه  نیم ییر گ  میتصم یلیشوند. در حال حاضر مراسم فارغ التحص لیهستند امسال فارغ التحص طیکه واجد شر

ار ، از ارائه شده توسط فرماند یاز دستورالعمل ها د یحال ، ما با نیهستند. با ا گر ید یها نهیگز   در حال برریس رانیشود. مد

 . میکن  یو یر زمان ، پ کیدر  اجتماعجمله تعداد افراد مجاز به 

 ر و آزمون ب ییر ادگی یاستانداردها هیکل  Advanced Placement (AP) exams  شود.  ( لغو یمIB) کارشنایس  الملیل یر

 .are being modified   در ادامه خواهد آمد. شتریاطالعات ب 

 دیما مراجعه کن تیبه وب سا یبرنامه فعل یادامه خواهد داشت. لطفا برا یتا اطالع ثانو  ییبرنامه غذا 

است که به کارکنانمان که تازه از زمان بهار  نیوجود دارد. هدف من ا یادیسؤاالت ز  نیدر خانه و آنال  آموزیسر  یتهایدر مورد فعال

ل اختصاص دهم.  یرا برا تیفیبا ک نیآنال  آموزیسر  یها تیفعال طرایح یبازگشتند ، زمان الزم برا ر  دانش آموزان در میر

وع ، فعال موجود است. وزارت آموزش و  مکاتب ستافورد تیدر وب سا یتالیجیدر خانه و منابع د یتهایبه عنوان نقطه شر

دانش آموزان را  میتوان یو نم میتوان یمدارس را در مورد آنچه م یستمهایهمه س ییراهنما ندهیساعت آ ۴۸-۲۴ یپرورش ط

 ییر ادگی یبرنامه ها یبرا یچند مرحله ا کرد یرو  شیی یتوسعه ب یها برا ی  ن راهنمایدهد. ما از ا ، ارائه یمبه اتمام در منزل ارائه دهد 

 کرد.   میدانش آموز استفاده خواه

س زا برا نیدانم که ا من یم در  التیتعط ا ی معمویل التیتعط کی نیشوند که ا از ما است. فرزندان شما متوجه یم یار یبس یزمان اسیی

. اگرچه میتهس یادیز  نانیدچار عدم اطم بحران بهداشت عمویم نی. به عنوان بزرگساالن ، من و شما در رابطه با استیبرنامه مدرسه ن

مناطق  ی، تمرکز اغلب رو قرار دارند  یادیافراد تحت فشار ز  که وقتی   میداشته باش اد یخواهم به  ، من یماست مهماستمرار  ییر ادگی

س ب میهد مدرسه ارائه یم ستمیس کیکه ما به عنوان   ییر ادگی یتهایمن مهم است که فعال ی. براییر ادگیاست و نه بر  گر ید  یشیی یاسیی

 به عنوا
ً
 فراهم نکند.  د یخانواده تجربه کرده ا کی نرا نسبت به آنچه که قبال

اهداف  یممکن است برا د یدار  ار یکه در اخت  ی  ها انهی. راد یمختل کار کن یکار   یدانم که شما ممکن است در خانه با برنامه ها من یم

کار   انتقایل برنامه کی قیاز طر  ندهیچند هفته آ خود ادامه خواهند داد و ما یط ییر ادگیباشند. فرزندان شما به  از یشما مورد ن یدورکار 

ور یر اضطراب غ ا یکه باعث اضافه بار   میکن  یم  شما و کودک شما نخواهد شد.  یبرا یضر

https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates
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 به توص میکن  زمان نامشخص حرکت یم نیاز آنجا که ما همچنان در ا
ً
ل ب هی، لطفا ( و وزارت CDC) یمار یاستاندار نورثام ، مراکز کنیی

مکان  کینفر که در  ۱۰از  شی. انتظارات فرماندار نورثام از بد یتوجه داشته باش حفظ فاصله اجتمایع ی( براVDH) ا ینیرجیبهداشت و 

ش   تجمع کنند ، بخشر   است.  ۱۹کوید از برنامه کاهش شعت گسیی

 اقدامات  شیب ۱۹کوید   روسیو  وعیاز ش ییر جلوگ یرا برا انهیر شگیاقدامات پ تیتوانم اهم من نیم
ً
از حد مورد توجه قرار دهم. لطفا

 : د یادامه ده روسیو  وعیاز ش ییر جلوگ یرا برا انهیر شگیپ

یسد ییبا صابون و آب بشو  هیثان ۲۰دست ها را حداقل به مدت •   ۶۰کننده دست   ، از ضد عفویر . در صورت عدم دسیی

 . د یاستفاده کن شیی یب ا یدرصد 

 . د یو دهان خود دست نزن تر یبه چشم ، ب •

 . د یکن  شفه / عطسه به آرنج خود استفاده ا ی یدستمال کاغذ کی. از د یخود را بپوشان تر یهنگام عطسه / شفه ، دهان و ب •

 . د یکن  یهستند خوددار  ضیکه مر   یبا افراد کیاز تماس نزد •

• CDC  وVDH هر کش یآنفوالنزا را برا هیعل ونیناسیواکس  
 

 کنند.   یم هیباالتر توص ا ی در شش ماهگ

قرار   کیس  د یدر معرض د۱۹کوید   صیبا تشخ ا یو  د یکشور پرخطر سفر کرده ا  کیروز گذشته به  ۱۴ اگر یط• 

 براد یگرفته ا
ً
 . د یمراجعه کن CDCو  VDHو خود نظارت به  نهیدر مورد خود قرنط ی  راهنما ی، لطفا

  ا ی، شفه گراد یدرجه سانت ۳۸/  تیفارنها ۱۰۰از  شیاگر تب ب •
 

راقبت ، با ارائه دهنده خدمات م د یکن  نفس را تجربه یم تنگ

 CDCو  VDH ی  تا از عالئم خود در راهنما د ییر تماس بگ پزشگ یها تیفور  / اتاق اورژانس / خدمات پزشگ بهداشتی  یها

 . د یمطلع شو 

 ستمیو س Covid-19اطالعات در مورد  نیکسب آخر   یدهد. برا را ارائه یم یشیی یب یها ی  راهنما کینزد ندهیدر آ مکاتب ستافورد 

 به وب سا
ً
و رفاه  متر ی، ا . ما همچنان به سالمتی د یمراجعه کن www.staffordschools.netبخش به آدرس  تیمدرسه ، لطفا

 . میو کارکنان متعهد هست انیدانشجو 

 هرگز تجرب  میهست بحران بهداشت عمویم کیکه ما در حال   ، در حایلشما بخاطر صیر و درک شما متشکرم من از همه
ً
ه نکرده که قبال

شما  ی، من از همکار شهی. مثل هممیکن  کار را یم  نیبا هم ، ما ا یالزم خواهد بود. با همکار  یو فداکار  دارم که سختی  نانی. من اطممیا

 . میهستمدرسه خود  ستمیس تیتقو  یبا شما برا یهمکار  یو مشتاقانه در تالش برا مکن  یم قدردایر 

 خالصانه،

 

ر اسکات آر. ک  نریر

 مدیر عمویم


