
 7272، 72هاسچ 

 

 فاهیل ُا ّ کاسهٌذاى هذتشم هکاتة کاًّتی اعتفْسد.

تشًاهَ ُای آهْصؽی غیش دضْسی یا  ساٍ یاتیتاى دس ُوکاسی تَ ُویؾگی هیخْاُن اص ؽوا اص تاتت دسک ّ ؽکیثایی 

دعتْس ػول ُای سیاعت ایي اًتقال هطاتق تَ دیجیتالی تؾکش ًواین. هي ُوشاٍ تا ُوکاساى تخؼ اداسی دس دال تشًاهَ سیضی 

هي  هؼاسف ّسجٌیا جِت اداهَ تلٌذ تشدى فؼالیت ُای آهْصؽی ّ کاُؼ فؾاس ُای سّدی اطفال، ّالذیي ّ کاسهٌذاى هیثاؽین.

  تطْس ُفتَ ّاس ؽوا سا اص پیؾشفت ّ تشًاهَ ُا دس جشیاى خْاُذ هاًذ.

 

َ تقْیت کٌٌذٍ هذتْیات قثلی تَ سّػ هؼٌی داس ّ یفیت کفؼال" اعتاداى ها دس دالت تِیَ تشًاهَ ّ فؼالیت ُای آهْصؽی تا ک

فاهیل ُا هیتْاًٌذ کَ تقْست دّاهذاس اص هٌاتغ هْجْد دس ّیة عایت هکاتة  جزاب دس هجاهغ هؾاسکتی ّ هجاصی هیثاؽٌذ.

  . Parents areػاهَ کاًّتی اعتافْسد تشای فؼالیت ُای آهْصؽی دس خاًَ کَ هشتة تشّص هیؾًْذ اعتفادٍ کٌٌذ.

home -encouraged to continue utilizing the resources available on the SCPS web page for at

,learning activities 

  

ا دس ففذَ گْگل ، پغت ُا دس گْگل ، اعتاداى اص طشیق ایول ، تواط تیلفًْی ، هالقات ُ 7272هاسچ  02عش اص تاسیخ 

تا ؽاگشداى دس تواط هیؾًْذ. ؽاگشداى کَ تَ اًتشًت دعتشعی ًذاسًذ کاپی کاغزی هْاد آهْصؽی سا اص طشف هکتة  کالط

هشتْطَ ؽاى دس یافت هیکٌٌذ. فؼالیت ُا آهْصؽی دس خاًَ تطْس اختیاسی تْدٍ ّ ؽاگشداى هجثْس تَ تکویل ًوْدى آًِا ًوی 

 ُیچ تاثیشی دس ًوشات ؽاگشداى ًذاسد. تاؽٌذ ، ّ

 

ؽتشاک دس دػْت ًاهَ ُا جِت ا 7272هاسچ  27تاتغتاًی اؽتشاک کٌٌذ ، عش اص  هکاتةؽاگشداى کَ تقوین داؽتي دس 

هکاتة تاتغتاًی سا دسیافت خْاُذ ًوْد.ّالذیي هیتْاًٌذ تقاضا ًوایٌذ اگش فکش هیکٌٌذ اطفال ؽاى تَ کوک تیؾتش جِت آهادگی 

ّ غٌی  هشّسهکاتة تاتغتاًی دس تقْیت ،  تَ فٌْف عال آیٌذٍ ضشّست داسًذ  کَ دس هکاتة تاتغتاًی اؽتشاک کٌٌذ. تِتش

ّ دسّط ستغ اّل عال آیٌذٍ توشکض خْاُذ کشد. لطفا" تَ یاد داؽتَ تاؽیذ کَ  7272هاسچ عال  27عاصی تَ دسّط کَ الی 

ٍ اعت. ُش صهاًیکَ آقای سالف ًْستاى دس هْسد تاصگؾایی هجذد اتغتاًی  ٌُْص هؾخـ ًؾذتقغین اّقات دسّط هکاتة ت

 هکاتة تقوین گشفتي ؽوا سا دس جشیاى خْاُذ هاًذ. 

 

 ابتدایی: مکاتبمشخصات 

ایي ُفتَ گزؽتَ ، ّالذیي تشای کوک تَ پؾتیثاًی اص آهْصػ هذاّم ؽاگشداى ، تَ فؼالیتِای یادگیشی دس خاًَ دعتشعی پیذا 

ي هی تْاًٌذ تا ؽاگشداى ّ فاهیل ُای خْد استثاط تشقشاس یُفتَ ُای آیٌذٍ اداهَ خْاُذ یافت ، صیشا هؼلوکشدًذ. ایي کاس دس 

ؽشّع تَ اؽتشاک گزاسی یادگیشی ؽخقی تش تشای ُوَ داًؼ آهْصاى خْاٌُذ  هؼلویيکٌٌذ. تا ؽشّع ُفتَ ؽؾن اپشیل ، 

،  هکتةآخشیي سّص  الیکَ تش غٌی عاصی ّ هشّس هطالة قثالً تذسیظ ؽذٍ توشکض داسًذ ،  هؼلویيکشد. فؼالیتِای یادگیشی 

 اسائَ هی ؽْد. 7272 هی 72

تذت  7272هاسچ  27اص  یاتي ُوچٌیي دس تین ُای هؾاسکتی کاس خْاٌُذ کشد تا هؾخـ کٌٌذ کذام هِاست ُا ّ هذتْیهؼلو

 تؼلیویاّل عال  ای  ای تقغین ّ عطخ پیگیشی هذاسط ، ها عَ هاٍُیی اعت. تا اعتفادٍ اص ساٌُوا پْؽؼ قشاس ًگشفتَ

تَ دلیل تؼطیلی هذسعَ  ی سا کَ سا تٌظین خْاُین کشد تا هِاستِای اعاعی سا دس خْد گٌجاًذٍ تاؽذ یا هذتْا 7272-7272

 اص دعت سفتَ اعت.

 

 مشخصات مکاتب متوسطه:

دسیافت کٌٌذ. تشای ایٌکَ  سا خْد فؼالیت ُای یادگیشی هجاصی هؼلویي، ؽاگشداى تایذ اص ُش یک اص  7272اپشیل  6 الی

هتْالی هاًٌذ سیاضیات ّ  فٌْف اص دعت ًذُین ، ُذف ها تِیَ هطالة تشای  سخقتی هکاتةّقت داًؼ آهْصاى سا تَ دلیل 

فتَ دس تِاس عال ُا تَ هذتْای افلی اص دعت س ّادذاعت. ایي  7272-7272صتاى جِاًی دس عَ هاَُ اّل عال تذقیلی 

دس  IIتَ پایاى سعاًذم ، اعپاًیایی  7272هثال ، دس جایی کَ هي اعپاًیایی سا کَ تِاس عال  طْستوشکض خْاٌُذ کشد. ت 7272

لغْ کشیذت هکتة لغیَ هیثاؽٌذ هیتْاًٌذ تش اعاط سٌُوایی تخاطش ّالذیي کَ جغتجْی آغاص هی ؽْد.  7272پاییض عال 

 تقوین تگیشًذ. تا هؼلن ّ هؾاّس فشصًذؽاى هؾْسٍّ دس  غ اّلعَ ستدس  ػولکشد ؽاگشداى
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 :مشخصات مکاتب لیسه

فٌْف تاال یا ها دسک هیکٌین کَ صهاى تشّص خطشات فذی تاثیشات تضسگ تَ ؽاگشداى هکاتة لیغَ تخقْؿ ؽاگشداى 

کَ ّاجذ ؽشایظ تاؽٌذ دس دال  تشای ؽاگشداىة لیغَ تَ ُوکاسی عطخ هذیشاى اداسی کاتها داؽتَ اعت. هذیشاى ه "عیٌیْس"

جِت ختن هْفقاًَ عال تؼلوی ایجاد ًوایٌذ. دس دالیکَ ها هیذاًین  لتشًاهَ سیضی ُغتٌٌذ تا پالى سا هطاتق الدیَ ایالتی ّ فذسا

ا جِت سفشفت ُای  چٌذیي کَ ُیچ ساٍ دال کاهل ّجْد ًذاسد ، کاسهٌذاى ها تطْس خغتگی ًاپضیش تالػ کشدٍ اًذ تا 

 ُش ؽاکشد لیغَ ها فشاُن ًوایٌذ.هْفقیت 

 

اعتاداى لیغَ ّ ؽاگشداى ُفتَ اّل سا ّقف آهادگی هذل تذسیظ ّ آهْصؽی دس خاًَ ُای ؽاى ّ تشقشاسی استثاط ًوْدًٌذ. 

سُثشی لیغَ پالى سا جِت ػولی ًوْدى ّ تؾکیل ؽثکَ ُای دوایْی تشای توام کْسط ُای کشیذتی دس اّلْیت کاسی ؽاى  

هیثاؽذ.   هشادلذاّم داسای چٌذیي عطْح ّ تپالى آهْصؽی ه، ها  یتا تْجَ تَ گضیٌَ ُای هختلف دس لیغَ ُاقشاس دادًٌذ. 

تخاطش هؼلْهات دس تاسٍ پشّگشام ُای  7272هاسچ  02ّیة عایت هکاتة اعتافْسد عش اص اص هذقلیي ّ ّالذیي هیتْاًٌذ 

تخاطش تَ اؽتشاک گزاؽتي هؼلْهات کَ ّالذیي ّ ؽاگشداى تْقغ  7272، 0الی اپشیل  72هاسچ  ًوایٌذ. دیذىهؾخـ لیغَ ُا 

   کوکی تْعؼَ یافتَ اعت.داسًذ تْعظ عطخ ُثشی هکتة لیغَ  ّ کاسهٌذاى 

 

  دالت هْسد ًظش خْد سا تشای دسیافت فؼالیت ُای  هیؾًٌْذاعتاداى ؽاى  اصؽاگشداى لیغَ تقْست هتذاّم ّ

 یاسی تاییذ هی کٌٌذ. یادگیشی اخت

  

 تْقغ ؽٌیذى اص هؾاّس خْد ّیا هذیش لیغَ سا داؽتَ تاؽٌذ.  "عیٌیْس"  ؽاکشداى فٌْف تاالتش 

  َؽاگشداى لیغAP  ،DE  ّVVA  خْد دس هْسد گضیٌَ ُای خاؿ دس  هؼلویيتایذ اًتظاس داؽتَ تاؽٌذ کَ اص

 دعتشط آًِا تؾًٌْذ

 گشداى فٌْف تاالتش تایذ دس یک دّسٍ هْسد ًیاص تشای فاسؽ التذقیلی هکاتة تغلظ خْد سا ًؾاى دٌُذ ، تا یک ؽا

 تواط هی گیشًذ هکتةکاسهٌذ 

  ة عایت یدس ّ 27-2 فٌْففؼالیتِای جذیذ ، دس هٌضل ، چاپی ّ دیجیتالی تشایSCPS  .دس دعتشط خْاُذ تْد

 ػ دادٍ ؽذٍ قثلی اعتایي فؼالیت ُا ؽاهل اعتاًذاسدُای آهْص

 هی تْاًٌذ تشای هشّس یادگیشی ّ کاس قثلی ، اص فؼالیت ُای اختیاسی  ؽاگشداىSCPS  َدس خاًَ یا ُش فؼالیتی ک

 هؼلن خْد اسائَ کشدٍ اعت ، اعتفادٍ کٌٌذ

  اپشیل 21ُا ایجاد ؽذٍ اعت ، اص لیغَ  هؼلویيفؼالیت ُای جالة ّ ًْآّساًَ دس یادگیشی دس خاًَ کَ تا ُوکاسی 

 آغاص هی ؽْد. 7272

  خغتگی  تقْست اعت. ها هؼتقذین کَ افتخاسآفشیٌی اص داًؼ آهْصاى ها کَفشاغت لیغَ ُذف ها اسائَ یک هشاعن

ًاپزیش دس ساعتای ایي ًقطَ ػطف هِن دس صًذگی خْد داؽتَ اًذ تغیاس هِن اعت. دس دال داضش ، ها ًوی تْاًین 

ٌتظش ُغتین تا اص طشف فشهاًذاسی ّیشجیٌیا دس هْسد گشدُوایی ُای تشًاهَ ُای هؾخقی اسائَ دُین صیشا ه

 ػوْهی ّ گؾایؼ هذاسط جِت گیشی کٌیذ.

 

 

 خدمات غذا بگی و برو

 20222هي اص صدوات تی پایاى تین تغزیَ ، تشاعپْست ّ کاسهٌذاى اداسی کَ دس آهادٍ کشدى، اًتقال ّ تْصیغ تیؼ اص 

خْساک غزا تَ ؽاگشداى ها تِیَ ًوْدٍ اًذ تی ًِایت افتخاس هیکٌن. ایي غزا ُا تقْست هجاًی تِیَ ؽذٍ اعت ّ تَ توام اطفال 

 کاًّتی اعتافْسد اعت. 

خْساک  27،  تَ ُش ؽاگشد 7272هاسچ  02تی اعتافْسد ایي خذهات سا تؾذیذ دادٍ ّ عش اص ؽشّع ؽٌثَ هکاتة ػاهَ کاًّ

تْصیغ هیگشدد. کاسهٌذى دّ فثذاًَ ّ دّ غزای چاؽت تشّص ُای دّؽٌثَ ، چاسؽٌثَ ّ جوؼَ الی اطالع ثاًی  دس ُفتَ غزا

ُوغایَ گی تاى پیؼ کؼ هیکٌین. لطفا" تَ آدسط ریل  هْقؼیت ُا دس 70تْصیغ هیکٌٌذ. ها تْصیغ غزا ُا دس پٌج هکتة ّ 

.  Please check the division website for currentکلک ًوْدٍ ّ هْقؼیت تْصیغ غزا سا دس فؼال" ّ آیٌذٍ دسیاتیذ. 

locations and expected delivery times. 
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ّ ًضدیک ؽذى تَ ؽاگشداى ّ  سا تیؾتش تغاصین ذ دس خاطش داؽتَ تاؽیذ کَ دس جشیاى تْصیغ غزا تایذ فافلَ اجتواػی تای

کاسهٌذاى سا دس دذ دقل داؽتَ تاؽین. تَ ُویي خاطش کاسهٌذاى ها غزا سا اص طشیق کلکیي هْتش تاى ًویذُذ تلکَ ؽوا سا 

 ّیا دس تْل تکظ تگزاسًذ.تؾْیق هیکٌذ کَ غزا سا دس عیت ػقة هْتش تاى 

  

هي دسک هیکٌن کَ ایي یک صهاى تالػ ّ تا دذی ًااهیذ کٌٌذٍ اعت. هي جض ایٌکَ هکاتة ها تاص ؽْد ّ ُش یک ها تاص ُن ، 

عالن ّ فذتوٌذ تاؽین چیض تیؼ ًویخْاُن. ایي یک دالت تغیاس سّاى اعت ّ ها ًظش تَ هؼلْهات کَ دس دعتشط داسین 

هیگیشین. هي هیخْاُن اص ُشیک ؽوا تخاطش فثش ّ ؽکیثایی ّ دسک خْد تؾکشی هیکٌن کَ یکجا سایاتی تِتشیي تقوین سا 

ؽی سّ تَ سّ تَ پالت فاسم هجاصی. توام ها دس اداسٍ هکتة چؾن تشاٍ طفل اص هذیظ اهْص 02222هیکٌن تخاطش اًتقال 

ّیا هؼلن تاى دس هْسد آهْصػ دس خادًَ اص طشیق ایول دّتاسٍ ّفل ؽذى تا فاهیل ُا ّ ؽاگشداى ُغتین. لطفا" تا هذیش هکتة 

 تتواط ؽْیذ. هي اص ؽوا هیخْاُن کَ دغاط تاؽیذ کَ ؽایذ آًِا توام جْاتات سا دس صهاى کَ ؽوا عْال هیکٌیذ ًذاؽتَ تاؽٌذ. 

 

 هي تَ ؽوا ّ فاهیل تاى آسصّی هْفقیت ّ فذت کاهل هیکٌن. 

 تا ادتشام

 اعکات آس کیضًش

 عشپشعت

Scott R. Kizner 

Superintendent 

 


