نو :برنامهی زمان بعض اتوبوسها ممکن است تغیی کرده باشد بطور موقت :امکان دارد پیامهان این آخرهفته دریافت کرده باشید
اگر اطالعات حملونقل شما در پورتال والدین  PowerSchoolبه روز رسان شده باشد .این تغییات موقت مخصوص بعض مسیها
و بخاطر کمبود راننده است .لطفا  PowerSchoolرا برای تایید برنامه(ها)ی زمان اتوبوس دانشآموز(ان)تان ،چک کنید .اگر به
پورتال والدین ر
دسییس ندارید ،لطفا با مکتب فرزندتان تماس بگیید .اگر از دپارتمنت نقلیهی دانشآموزان پیام دریافت نکردهاید،
احتمال اطالعات اتوبوس شما بدون تغیی مانده است .برای دانشآموزان دیرکرد ثبت نخواهدشد اگر دلیل دیرآمدن مربوط به
حملونقل اتوبویس باشد ).ما توقع داریم که این رشایط به مرور زمان در سال تحصییل نو ر
بهی شود.

موضوع بحث :یک به روزرسانی درمورد بازگشت به مکتب !HCPS
خانوادههای هنریکو،
از نو ،خوش آمدید! این نه تنها یک سال تحصیلی کامال نو است ،بلکه چیزی است که ما سپتمبر گذشته بصورت پُر و
کامل نداشتیم :بازگشت در فصل خزان به صنف درس .امسال صرف پریدن به سوی آموزش و یادگیری خواهد شد  -ولی
این کار را طوری انجام میدهیم که الویت با صحت و ایمنی باشد .چیستند آن چیزهایی که میخواهید بدانید؟
اولین روز تعطیلی دانشآموزان به روز چهارشنبه  ۸سپتمبر است (سهشنبه  ۷سپتمبر روز تعطیلی دانشآموزان در
گرامیداشت اولین روز روشهشانا است ).اینجا تقویم کامل  ۲۲-۲۰۲۱برای هر ناحیه در دسترس است .
اتوبوسها :شما شاید دربارهی نیاز فوری به راننده برای اتوبوسهای مکتبها شنیده باشید؛ یک نوعی کمبود و کمآمد در
کل کشور .ما به سختی کوشش کردیم که راننده های بیشتری را تمرین بدهیم و استخدام کنیم ،ولی متاسفانه برای هفتههای
اول از شروع مکتب ،همهگی آنها در دسترس نیستند .ما از شما درخواست صبوری داریم چرا که بعضی اتوبوسها
دانشآموزان را هم دیرتر دنبالشان میآیند و هم دیرتر از آنچه که ما همه دوست داریم بَ ِرشان میگردانند .البته لطفا مطلع
باشید که ما کامال متعهدیم به رساندن دانشآموزان شما به مکتب و خانه هر روز در امن و امان .انتظار داریم که وضعیت
بهتر شود ،همگام با ما که به سال تحصیلی نو داخل می شویم.
حقوق رانندههای اتوبوس :آیا میدانستید که ما حقوق رانندههای اتوبوس را افزایش دادهایم و مزایا هم حدود یک هزار تا
سه هزار دالر میدهیم که شمول رانندهگان شاغل و جدید هم می شود؟ این سخن را پخش کنید! جزئیات کامل در این صفحه
شروع می شود.
اطالعات موارد کووید :۱۹-دقیقا مثل پارسال ،ما کیسهای کووید ۱۹-در دفترها و مکتبهای  HCPSرا دنبالهگیری
میکنیم .اطالعات تقریبا هر روز از نو رسانی میشوند .این صفحه را بوکمارک کنید تا کیسهای مثبت و اطالعات مهم
از کووید ۱۹-را دنباله کنید.
فلوچارت :چه اتفاقی میافتد وقتی که یک دانشآموز یا عضوی از کارکنان نتیجهی تست کووید ۱۹-مثبت دارد؟ با تفتیش
این فلوچارت با مراحلی که  HCPSانجام خواهد داد ،بر اساس راهنمایی کارشناسان صحی ،آشنا شوید.
دربارهی دستورها و حضورغیاب روزانهی دانشآموزانی که باید قرنطینه شوند چی؟ برای توضیحات درمورد سناریوهای
احتمالی و همچنین کمکهای یادگیری دیجیتال از این صفحه دیدار کنید.
ماسکها :همانطور که میدانید ،ماسکپوشی درون مکتب و دفاتر ،برای همهی اشخاص الزامی است (کارمندان،
دانش آموزان و دیگران) ،بدون توجه به وضعیت معافیت کتلوی ایشان .بن بر دستور فدرال ،استفاده از ماسک در
اتوبوسهای مکتب الزامی است و در فضاهای سر باز هم قویا ً توصیه میشود ،مخصوصا وقتی که رعایت فاصله ممکن
نباشد .برای جزئیات بیشتر ،این صفحهی پرسشوپاسخ را تفتیش کنید که دربارهی استفاده از ماسک در شرایط مشخص
است.
دیگر استراتژیها صحی :نگه داشتن کارکنان و دانشآموزانمان در صحت شامل این مراحل نیز می شود که ما به رعایت
آنها ادامه خواهیم داد :مراقبت از سیستمهای هوا در محیطهای سربسته؛ رعایت فاصلهی  ۳فوت جایی که ممکن باشد؛
پاک کردن مستمر سطوح که زیاد لمس می شوند؛ گاردهای پالستیکی شفاف برای میز (برای استفاده درصورت
درخواست)؛ ادامهی تمرکز بر شستن دستها و موارد بیشتر!

پورتال والدین  PowerSchoolو دیگر مراجع مهم :یافتن خدمات آنالین  HCPSدر « »The Сonnectionجایی
ساده برای یافتن ابزاری که نیاز دارید و چگونه ثبتنام کردن PowerSchool .به خانوادههای همهی سطوح یک
دسترسی آسان به نمرههای صنف ،اطالعات حضورغیاب و برنامههای دانشآموز میدهد .اگر نیازمند کمک برای بازیابی
اطالعات الگین و پاسوورد یا شمارهی دانشآموزی تان هستید ،لطفا به این نشانی ایمیل روانه کنید
 helpdesk@henrico.k12.va.usو عضوی از تیم تکنالوجی ما ظرف یک روز کاری به شما پاسخ خواهد داد.
عکسهایتان از روز اول را نشر کنید! همه دوست دارند آن عکس های زیبای «روز اول مکتب» را ببیند .اینجا چندتا
عالمت هستند که ما ساختیم و میتوانید در خانه پرینت بگیرید .اجازه دهید دانشآموز(ان)تان بخندد و پُز بدهد پیش از
اینکه مکتب شروع شود (شاگردان حضوری یا مجازی!)
برای همهی این اطالعات و بیشتر ،میتوانید اینجا آغاز کنید/https://henricoschools.us/backtoschool :
از نو خوش آمدید ،با بهترین آرزوها برای خورسندی و صحت در سال تحصیلی !۲۲-۲۰۲۱
با صداقت،
مکاتب عمومی ولسوالی هنریکو

