
 
 221-2021موضوع: برنامه ریزی برای سال تعلیمی  

 
 نکات مهم این پیام: 

 

• HCPS برنامه     22- 2021 کتبمدر مکملحضوری، پنج روز در هفته، با روزهای  برای بازگشت کامل به یادگیری
 (. آغاز میشود مبرسپت 8چهارشنبه،  علیمیسال ت)ریزی میکند 

تمایل به یادگیری    22- 2021گزینه جدیدی به نام "آکادمی مجازی هنرایکو" برای شاگردان / خانواده ها که هنوز در  •
 اً اعالن خواهد شد. بعدکامالً مجازی دارند وجود خواهد داشت. جزئیات بیشتر 

• HCPS استراتیژی ، فاصله گرفتن و سایر پوشیدنشامل ماسک  را دنبال میکند کهو ایمنی صحی های  ودراهنم آخرین
 .میباشدکاهش خطر های معمول 

سال هم اکنون به  16واکسین شده اند و شاگردان بزرگتر از  COVID-19درمقابل  HCPSکارمند  6000بیش از  •
 واجد شرایط هستند. Pfizerواکسین 

 
 خانواده های هنرایکو،

 
   21-2020علیمی پایان سال ت یزیرا ما در نزدیک ابراز نماییم،صمیمانه خود را برای حمایت شما  تشکریمن امروز مینویسم تا 

اگرچه یک نتیجه گیری قوی سزاوار باالترین انرژی و تمرکز ما است، اما بسیاری می پرسند "بعدی چیست؟"، و  .قرار داریم
 مطلع سازم:  22-2021بنابراین میخواهم شما را در مورد اهداف ما برای سال تعلیمی آینده 

 
پنج روز در  کامالً حضوری، یادگیر به گشتبرای باز درحال برنامه ریزی است، توقع و امید بلی، مکاتب عمومی ناحیه هنرایکو

 .داردسپتمبر  8شروع مکتب چهارشنبه،  و هفته
 

 بطور عموم، این شامل موارد زیر است: 
 
 

 کارمندان و شاگردان پنج روز در هفته بصورت حضوری در مکتب حضور خواهند یافت. •

 کاتببرای م two tiered میتود میگردند )از جمله، وقت مکمل خود باز هبه حالت عادی، پنج روزدرسی تقسیم اوقات  •
 ابتدایی.( 

است، قویتر بیش از هر زمان دیگری  شاگرداناجتماعی / عاطفی  تندرست بودندر حالی که تالش های ما برای حمایت از  •
 پنج روزه به این معنی است که "چهارشنبه های سالمتی" نخواهیم داشت. تقسیم اوقات ما 

 دریس حضوری و مجازی همزمان( دیگر الزم نخواهد بود.تدریس "ترکیبی" )ت •

متفاوت به نظر میرسد. "آکادمی جدید مجازی   22- 2021یادگیری مجازی هنوز هم یک گزینه است، اما در سال های  •
Henrico به زودی به عنوان گزینه ای برای شاگردان صنف "K-12   که تمایل به یادگیری کامالً مجازی دارند اعالن

این  درکه  کتببه هیئت مدیره م ارائه این گزینهکارمندان و خانواده ها میتوانند جزئیات بیشتری را پس از  میشود.
 برنامه ریزی شده است، انتظار داشته باشند.اپریل  22پنجشنبه، 

• HCPS که هنوزهم انتظار میرود شامل ماسک پوشیدن، فاصله  یکند آخرین راهنمود های صحی و ایمنی را دنبال م
 و ضد عفونی و سایر اقدامات معمول کاهش خطر میباشد. دقیق فزیکی، پاک کردن 

 
اما ما همچنان  . میتوانیم توافق کنیم که یادگیری حضوری جایی است که اکثریت مطلق شاگردان در بهترین حالت خود عمل میکنند

و جامعه خود را برآورده کنیم، همیشه شرایط  شاگردانوقتی تالش میکنیم نیازهای کارمندان،  به همین سادگی نیست.میدانیم که هرگز 
لطفاً برای مطالعه متن اولیه سواالت/ پاسخ ها که برای خانواده   و فردی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. خورد و بزرگ

تازه ادامه خواهیم  اطالعاتشدن معلومات، به شریک سازی  بیشترروشنبا  راجعه کنید.مهم است، به ویب سایت ما م HCPSهای 
 داد
 

 از شما متشکرم بخاطر خواندن، و انجام کارهای باورنکردنی، با هم، در حمایت از مکاتب عمومی ناحیه هنرایکو. 
 
 
 
 

https://henricoschools.us/2021-2022-calendar/


 
 بااحترام،

Amy E. Cashwell, Ed. D. 
 رئیس 

 
 
 

 ( 2021)اپریل   HCPSشاگردان و خانواده های  پرسیده شدهء   معموالً سواالتی 
 
 
Q : چراHCPS  به یادگیری حضوری پنج روز در هفته باز میگردد؟ 
A:  ،بر  عالوه  و خانواده های ما بی خطر باشد. شاگردانما پیش بینی میکنیم که بازگشت کامل به یادگیری حضوری برای کارمندان
و جوش با هدایت   جمع پر  صنوفو  کاتب، پنج روز در هفته، در مکتبما در هنگام حضور در م شاگردان، ما معتقدیم که اکثر این

ثابت مورد  همچنان  صحیآخرین دستورالعمل های ایمنی و  جینیا، بهترین نتیجه را میگیرند. ریو کارمندان در مرکز و ینبهترین معلم
 . اجراء میباشد

 
Q دالیل دیگری وجود دارد؟ : آیا 
A :رجینیا و مدیریت صحت ورجینیا نشان میدهد که مکاتب مکان های مطمئنی برای یآخرین راهنمایی های مدیریت تعلیم و تربیه و

از   HCPSعالوه بر این، کارمندان  د.ندرست اعمال شو امهکارمندان و شاگردان هستند درصورتیکه کاهش خطر و قوانین صحت ع
ن، قانون جدیدی که اهمچن دسترسی پیدا کردند. COVID-19ن یرجینیا مرکزی بودند که به واکسیو های اولین جمعدر جنوریابتدای 

رجینیا را ملزم به ارائه آموزش حضوری برای حداقل تعداد یو کتبدر حال اجراست، همه بخشهای م 22-2021 علیمیبرای سال ت
 ت آموزشی الزم میکند.ااعس

 
Qآیا کارمندان و شاگردان / خانواده ها نیاز به انتخاب دیگری دارند؟ آیا مهلتی در پیش رو است؟ : 
A  بیشتر کارمندان با شروع سال جدید به ساختمان های مکتب برمیگردند. شاگردان بطور معمول "حضوری" در نظر گرفته :

 و غیره(.  Henricoمیشوند، مگر اینکه خالف آن تعیین شده باشند )مانند خدمات خانگی، انتخاب آکادمی مجازی 
 

Qیادگیری مجازی بهتر عمل میکنند؟ : آیا برخی از شاگردان ثابت نکرده اند که در یک محیط 
A بلی. آکادمی مجازی :Henrico  یاHVA   ممکن است مورد توجه شاگردان/ خانواده های باشد که تمایل به یادگیری کامالً مجازی

دارند. با هر حال، اکثریت شاگردان حضوری به مکاتب برمیگردند. به زودی معلومات اضافی از جمله ابزاری برای ارزیابی خود  
 در اختیار خانواده ها قرار میگیرد تا به این انتخاب کمک کند. 

 
Qه کسی در آکادمی مجازی : چHenrico تدریس میدهد؟  
A :HVA  توسط معلمین مجربHCPS   كه در ارائه آموزشهای مجازی بسیار مثر بوده اند، تدریس میشود. کارمندان به زودی

 معلومات بیشتری در مورد نحوه و زمان درخواست برای این بست ها را دریافت میکنند. 
 

Q : آیاHVA  نیاز به   22-2021  علیمیسال ت جریانکه ممکن است در  میباشد و کارکنان حضوری شاگردانگزینه ای برای
 قت داشته باشند؟مو قرنطین

A :،نخیر HVA .شاگردان که شخصاً به مکتب میروند، در صورت نیاز به قرنطین یا    برای شاگردان حضوری جاگزین موقت نیست
 و معلم خود کار میکنند. کتب، برای کمک در صورت نیاز با ممکتبدیگر در  ر حاضریهرگونه غی

 
Q را از کجا میتوانم پیدا کنم؟  22-2021: جنتری سال تعلیمی 
A : کنید.را مشاهده مکتب  جنتری گوگلیا   22-2021از این لینک جنتری عامه 
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Qتقسیم اوقات "عادی" برای یادگیری حضوری چیست؟ : 
A استفاده خواهیم کرد به شرح زیر است:  22-2021: تقسیم اوقات عادی/سنتی که برای یادگیری حضوری در 
 

 مکاتب ابتدائیه: 
 7:40 a.m. - 2:10 p.m.  
 8:10 a.m. - 2:40 p.m.  

 مکاتب متوسطه:
8:35 a.m. - 3:15 p.m.  

 مکاتب لیسه:
9 a.m. - 3:55 p.m.  

 
Q جاه های "عادی" خود باز خواهند گشت؟ : درباره نان چاشت، هنر، تمرینات فزیکی، موسیقی و غیره چطور؟ آیا آنها به 
A : ولیآنها بازمیگردد،  عادیما پیش بینی میکنیم که نان چاشت، هنر، تمرینات فزیکی و موسیقی به صنوف "معمول" و مکانهای 

 و ایمنی مناسب انجام میشود. صحی و فعالیتها با رعایت اقدامات  صنف هاباید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشیم تا پیش بینی کنیم 
 

Qآیا ورزش و فعالیت های بعد از مکتب به برنامه "عادی" برمیگردند؟ : 
A :.و ایمنی مناسب، تا   صحیویرجینیا برگردیم، با اقدامات لیسه  ما پیش بینی میکنیم که در خزان به یک برنامه کامل لیگ  بلی

فعالیتهای بعد از  ورزش و  محدودیت های جدید یا آرام در اندازه جمعیت را که ممکن است توسط ایالت مورد نیاز باشد، شامل کنیم.
 و ایمنی مناسب انتظار داشت.  صحیبا اقدامات  ئیهابتداکاتب متوسطه و مکاتب را میتوان در م کتبم

 
Q فیزیکی در بس ها حفظ خواهد شد؟: آیا هنوزهم فاصله 

ما از راهنمایی های مقامات صحی ایالتی و محلی در آن زمان پیروی خواهیم کرد، که ممکن است هنوزهم شامل پوشیدن ماسک و  
 ها باشد. بسفاصله فزیکی در 

 
Q گرفته شده است؟در نظر  22-2021: آیا برنامه ای برای داوطلبان و بازدید کننده گان در جریان سال تعلیمی 
A  :ما در آن  استقبال کنیم. 22- 2021 ما بسیار میخواهیم که از داوطلبان و بازدید کننده گان خود به طور معمول در سال تعلیمی

 ایالتی و محلی پیروی خواهیم کرد.صحی زمان از راهنمایی های مقامات 
 

Q :  ریزی کرد؟برنامه  22- 2021را برای  آموزشیآیا میتوان سفرهای 
A : ما در آن زمان از راهنمایی های  برنامه ریزی کنیم. 22- 2021ما همچنان میخواهیم سفرهای آموزشی را برای سال تعلیمی

مقامات صحی ایالتی و محلی پیروی خواهیم کرد، این به آن معناست که ما بالفاصله آماده شروع برنامه ریزی سفرهای آموزشی 
 برای سال آینده نیستیم.

 
Q چه تعداد کارمندان :HCPS  در مقابلCOVID-19 واکسین شده اند؟ 
A : حوزه های از طریق  ،ناو همچن ،اولویت قرار دارند کارمندان جدید برای واکسین در  کارمند واکسین شده اند.  6000بیش از

 د.نیکو انجام میشواند و هنراریچم صحی
 
Q چگونه شاگردان میتوانند درمقابل :COVID-19 ؟ واکسین شوند 
A : دسترسی به واکسینCOVID-19 Pfizer  برای ثبت نام به واکسین، به  سال وبزرگتر باز است.  16برای شاگردان

vaccinate.virginia.gov  تماس  804-205-3501شماره  همحلی تماس بگیرید. سوالی دارید؟ ب دوا خانهمراجعه کنید یا با یک
 ایمیل کنید.  RHHDvax@vdh.virginia.gov هبگیرید یا ب
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