
  باشید  کرده  دریافت آخرهفته این هان  پیام دارد  امکان : موقت بطور  باشد  کرده  تغیی   است ممکن ها اتوبوس بعض   زمان   یبرنامه نو: 

ات این باشد.  شده رسان   روز  به PowerSchool والدین پورتال در  شما  ونقلحمل اطالعات اگر  ها  بعض   مخصوص  موقت تغیی   مسی 

 به اگر   کنید.   چک )ان(تان،آموزدانش اتوبوس زمان   )ها(یبرنامه  تایید  برای را  PowerSchool لطفا  است.  راننده کمبود   بخاطر  و 

یس والدین پورتال ید.  تماس فرزندتان مکتب  با  لطفا  ندارید، دسیر  اید،نکرده دریافت پیام  آموزاندانش ینقلیه  دپارتمنت از  اگر  بگی 

  به  طمربو  دیرآمدن دلیل اگر  شد نخواهد ثبت دیرکرد  آموزان دانش  برای است.  مانده تغیی   بدون شما  اتوبوس اطالعات احتمال 

ایط این که  داریم توقع ما   باشد.( اتوبویس ونقلحمل  شود.  بهیر  نو  تحصییل سال در  زمان مرور  به شر

 

 !HCPSروزرسانی درمورد بازگشت به مکتب موضوع بحث: یک به

 های هنریکو، خانواده

گذشته بصورت پُر و  از نو، خوش آمدید! این نه تنها یک سال تحصیلی کامال نو است، بلکه چیزی است که ما سپتمبر 
ولی   -کامل نداشتیم: بازگشت در فصل خزان به صنف درس. امسال صرف پریدن به سوی آموزش و یادگیری خواهد شد 

 خواهید بدانید؟ دهیم که الویت با صحت و ایمنی باشد. چیستند آن چیزهایی که میاین کار را طوری انجام می

آموزان در  سپتمبر روز تعطیلی دانش  ۷شنبه )سهسپتمبر است    ۸شنبه آموزان به روز چهاراولین روز تعطیلی دانش
 .  برای هر ناحیه در دسترس است ۲۲-۲۰۲۱هشانا است.( اینجا تقویم کامل داشت اولین روز روشگرامی

آمد در  ها شنیده باشید؛ یک نوعی کمبود و کمهای مکتبی نیاز فوری به راننده برای اتوبوسشما شاید درباره ها:اتوبوس 
های  های بیشتری را تمرین بدهیم و استخدام کنیم، ولی متاسفانه برای هفتهکل کشور. ما به سختی کوشش کردیم که راننده

ها ما از شما درخواست صبوری داریم چرا که بعضی اتوبوسد. گی آنها در دسترس نیستناول از شروع مکتب، همه
البته لطفا مطلع گردانند. آیند و هم دیرتر از آنچه که ما همه دوست داریم بَِرشان میشان میآموزان را هم دیرتر دنبالدانش

امان. انتظار داریم که وضعیت  آموزان شما به مکتب و خانه هر روز در امن و باشید که ما کامال متعهدیم به رساندن دانش
 شویم. بهتر شود، همگام با ما که به  سال تحصیلی نو داخل می

ایم و مزایا هم حدود یک هزار تا  های اتوبوس را افزایش دادهدانستید که ما حقوق رانندهآیا می های اتوبوس:حقوق راننده
جزئیات کامل در این صفحه  شود؟ این سخن را پخش کنید!  گان شاغل و جدید هم میدهیم که شمول رانندهسه هزار دالر می

 . شودشروع می

گیری را دنباله HCPSهای در دفترها و مکتب ۱۹-های کوویددقیقا مثل پارسال، ما کیس :۱۹-اطالعات موارد کووید 
و اطالعات مهم   های مثبتمارک کنید تا کیساین صفحه را بوکشوند. کنیم. اطالعات تقریبا هر روز از نو رسانی میمی

 را دنباله کنید. ۱۹-از کووید

با تفتیش  مثبت دارد؟  ۱۹-ی تست کوویدآموز یا عضوی از کارکنان نتیجهافتد وقتی که یک دانشچه اتفاقی می  فلوچارت:
 اس راهنمایی کارشناسان صحی، آشنا شوید. ، بر اس انجام خواهد داد HCPSاین فلوچارت با مراحلی که 

برای توضیحات درمورد سناریوهای  آموزانی که باید قرنطینه شوند چی؟ی دانشی دستورها و حضورغیاب روزانهدرباره
 های یادگیری دیجیتال از این صفحه دیدار کنید. نین کمکاحتمالی و همچ

)کارمندان،   ی اشخاص الزامی استپوشی درون مکتب و دفاتر، برای همهدانید، ماسکهمانطور که میها: ماسک
بن بر دستور فدرال، استفاده از ماسک در   .آموزان و دیگران(، بدون توجه به وضعیت معافیت کتلوی ایشاندانش
مخصوصا وقتی که رعایت فاصله ممکن   شود،های مکتب الزامی است و در فضاهای سر باز هم قویاً توصیه میس اتوبو

ی استفاده از ماسک در شرایط مشخص  درباره وپاسخ را تفتیش کنید کهی پرسشاین صفحه نباشد. برای جزئیات بیشتر، 
 است. 

شود که ما به رعایت  مان در صحت شامل این مراحل نیز میآموزاننگه داشتن کارکنان و دانش ها صحی: دیگر استراتژی
فوت جایی که ممکن باشد؛   ۳ی های سربسته؛ رعایت فاصلههای هوا در محیطآنها ادامه خواهیم داد: مراقبت از سیستم

شوند؛ گاردهای پالستیکی شفاف برای میز )برای استفاده درصورت  پاک کردن مستمر سطوح که زیاد لمس می
 ها و موارد بیشتر! ی تمرکز بر شستن دستدرخواست(؛ ادامه
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جایی  « onnectionСTheدر » HCPSخدمات آنالین یافتن و دیگر مراجع مهم:  PowerSchoolپورتال والدین  
ی سطوح یک های همه به خانواده  PowerSchoolنام کردن. ساده برای یافتن ابزاری که نیاز دارید و چگونه ثبت

دهد. اگر نیازمند کمک برای بازیابی  آموز میهای دانشهای صنف، اطالعات حضورغیاب و برنامهدسترسی آسان به نمره
آموزی تان هستید، لطفا به این نشانی ایمیل روانه کنید ی دانشاطالعات الگین و پاسوورد یا شماره

helpdesk@henrico.k12.va.us عضوی از تیم تکنالوجی ما ظرف یک روز کاری به شما پاسخ خواهد داد.  و 

اینجا چندتا  های زیبای »روز اول مکتب« را ببیند. همه دوست دارند آن عکستان از روز اول را نشر کنید! هایعکس
آموز)ان(تان بخندد و پُز بدهد پیش از  . اجازه دهید دانشتوانید در خانه پرینت بگیریدیعالمت هستند که ما ساختیم و م

 اینکه مکتب شروع شود )شاگردان حضوری یا مجازی!(  

 / ricoschools.us/backtoschoolhttps://henتوانید اینجا آغاز کنید: ، میی این اطالعات و بیشتر برای همه

 ! ۲۲-۲۰۲۱از نو خوش آمدید، با بهترین آرزوها برای خورسندی و صحت در سال تحصیلی 

 با صداقت،

 مکاتب عمومی ولسوالی هنریکو
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