خانواده ها و کارمندان عزیز مکاتب ستافورد:
رالف نورثام  ،فرماندار ویرجینیا اعالم کرد که تمام مدارس ویرجینیا تا پایان سال تحصییل بسته شده اند .ما در بحران بهداشت عمویم
قرار داریم و متأسفانه باید این اقدام شدید صورت میگرفت .من یم دانم که این زمان دشوار برای کودکان ،والدین و کارمندان است .ما
ی
یادگیی شود همانطور که اکنون تجربه یم کنیم .من یم خواهم اطالعات
وضعیت را تجربه نکرده ایم که باعث اختالل در محیط
هرگز
ر
زیر را همانطور که امروز یم دانم به ی
اشیاک بگذارم:
یط  ۲۴ساعت آینده  ،وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا راهنمای در مورد فارغ التحصییل دب ریستان ،اعتبارهای تأیید شده و استاندارد
را ارائه یم دهد.


شاگردانیکه که واجد رشایط هستند امسال فارغ التحصیل شوند .در حال ر
حاض مراسم فارغ التحصییل تصمیم گ ریی نیم
شود .مدیران در حال برریس گزینه های دیگر هستند .با این حال  ،ما باید از دستورالعمل های ارائه شده توسط فرماندار  ،از
جمله تعداد افراد مجاز به اجتماع در یک زمان  ،پ ریوی کنیم.



کلیه استانداردهای یادگ ریی و آزمون ب ر ری الملیل کارشنایس ( )IBلغو یم شودAdvanced Placement (AP) exams .
 are being modified.اطالعات بیشتر در ادامه خواهد آمد.



برنامه غذایی تا اطالع ثانوی ادامه خواهد داشت .لطفا برای برنامه فعلی به وب سایت ما مراجعه کنید

ر
آموزیس در خانه و آنالین سؤاالت زیادی وجود دارد .هدف من این است که به کارکنانمان که تازه از زمان بهار
در مورد فعالیتهای
ر
آموزیس آنالین با کیفیت را برای دانش آموزان در ر ر
میل اختصاص دهم.
بازگشتند  ،زمان الزم برای طرایح فعالیت های

به عنوان نقطه رشوع  ،فعالیتهای در خانه و منابع دیجیتالی در وب سایت مکاتب ستافورد موجود است .وزارت آموزش و
پرورش طی  ۴۸-۲۴ساعت آینده راهنمایی همه سیستمهای مدارس را در مورد آنچه می توانیم و نمی توانیم دانش آموزان را
به اتمام در منزل ارائه دهد  ،ارائه یم دهد .ما از این راهنمای ها برای توسعه بی ی
شی رویکرد چند مرحله ای برای برنامه های یادگ ریی
دانش آموز استفاده خواهیم کرد.
من یم دانم که این زمان ی
اسیس زا برای بسیاری از ما است .فرزندان شما متوجه یم شوند که این یک تعطیالت معمویل یا تعطیالت در
برنامه مدرسه نیست .به عنوان بزرگساالن  ،من و شما در رابطه با این بحران بهداشت عمویم دچار عدم اطمینان زیادی هستیم .اگرچه
یادگ ریی استمرار مهم است ،من یم خواهم به یاد داشته باشیم که ی
وقت افراد تحت فشار زیادی قرار دارند ،تمرکز اغلب روی مناطق
اسیس بی ی
دیگر است و نه بر یادگیی .برای من مهم است که فعالیتهای یادگیی که ما به عنوان یک سیستم مدرسه ارائه یم دهیم ی
شیی
ر
ر
ً
را نسبت به آنچه که قبال به عنوان یک خانواده تجربه کرده اید فراهم نکند.
من یم دانم که شما ممکن است در خانه با برنامه های کاری مختل کار کنید .رایانه های که در اختیار دارید ممکن است برای اهداف
دورکاری شما مورد نیاز باشند .فرزندان شما به یادگ ریی خود ادامه خواهند داد و ما یط چند هفته آینده از طریق یک برنامه انتقایل کار
یم کنیم که باعث اضافه بار یا اضطراب غ ری رضوری برای شما و کودک شما نخواهد شد.

ً
لطفا به توصیه استاندار نورثام  ،مراکز ی
کنیل بیماری ( )CDCو وزارت
از آنجا که ما همچنان در این زمان نامشخص حرکت یم کنیم ،
بهداشت ویرجینیا ( )VDHبرای حفظ فاصله اجتمایع توجه داشته باشید .انتظارات فرماندار نورثام از بیش از  ۱۰نفر که در یک مکان
بخش از برنامه کاهش شعت ی
تجمع کنند  ،ر
گسیش کوید  ۱۹است.
ً
من نیم توانم اهمیت اقدامات پیشگ ریانه را برای جلوگ ریی از شیوع ویروس کوید  ۱۹بیش از حد مورد توجه قرار دهم .لطفا اقدامات
پیشگ ریانه را برای جلوگ ریی از شیوع ویروس ادامه دهید:
ر
• دست ها را حداقل به مدت  ۲۰ثانیه با صابون و آب بشویید .در صورت عدم ی
عفوی کننده دست ۶۰
دسییس ،از ضد
درصد یا بی ی
شی استفاده کنید.
• به چشم  ،بی رت و دهان خود دست نزنید.
• هنگام عطسه  /شفه  ،دهان و بی رت خود را بپوشانید .از یک دستمال کاغذی یا شفه  /عطسه به آرنج خود استفاده کنید.
• از تماس نزدیک با افرادی که مریض هستند خودداری کنید.
•  CDCو  VDHواکسیناسیون علیه آنفوالنزا را برای هر کش در شش ماهگ یا باالتر توصیه یم کنند.

• اگر یط  ۱۴روز گذشته به یک کشور پرخطر سفر کرده اید و یا با تشخیص کوید ۱۹در معرض دید کیس قرار
ً
گرفته اید ،لطفا برای راهنمای در مورد خود قرنطینه و خود نظارت به  VDHو  CDCمراجعه کنید.
• اگر تب بیش از  ۱۰۰فارنهایت  ۳۸ /درجه سانتیگراد ،شفه یا تنگ نفس را تجربه یم کنید  ،با ارائه دهنده خدمات مراقبت
ی
بهداشت  /اتاق اورژانس  /خدمات پزشگ فوریت های پزشگ تماس بگ ریید تا از عالئم خود در راهنمای  VDHو CDC
های
مطلع شوید.
مکاتب ستافورد در آینده نزدیک راهنمای های بی ی
شیی را ارائه یم دهد .برای کسب آخرین اطالعات در مورد  Covid-19و سیستم
ً
سالمت  ،ای ر
ی
مت و رفاه
مدرسه  ،لطفا به وب سایت بخش به آدرس  www.staffordschools.netمراجعه کنید .ما همچنان به
دانشجویان و کارکنان متعهد هستیم.
ً
صی و درک شما متشکرم ،در حایل که ما در حال یک بحران بهداشت عمویم هستیم که قبال هرگز تجربه نکرده
من از همه شما بخاطر ر
ی
سخت و فداکاری الزم خواهد بود .با همکاری با هم  ،ما این کار را یم کنیم .مثل همیشه ،من از همکاری شما
ایم .من اطمینان دارم که
ر
قدردای یم کنم و مشتاقانه در تالش برای همکاری با شما برای تقویت سیستم مدرسه خود هستیم.
خالصانه،

اسکات آر .ک ر رینر
مدیر عمویم

