
LOUDOUN COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT  

21000 Education Court 
Ashburn, Virginia 20148 

(571) 252-1020 
 
 

 

 

March 16, 2020 

 

 ، LCPS زیخانواده ھا و کارمندان عز

برنامھ ھا و  نیتدو ی. ما بر روبررسی میکندرا بطور مداوم  COVID-19 روسیو پیشرفت تیودن وضعشھرستان ال یدولت مدارس
کھ  ییغذا یوعده ھا یبرا یادامھ خدمات اساس و LCPSھمھ دانش آموزان  یآموزش برا ادامھ یبرا ازیبھ دست آوردن منابع مورد ن

ساختمانھای از  یاریکارمندان کھ ھمچنان در بس یبرا یو اقدامات محافظت میھستند متمرکز شده ا یآن متک بھاز افراد جامعھ  یاریبس
 را بھ اجرا درآورده ایم.  کنند یم تیفعال ما

 یبرا بیشتربر لزوم انجام اقدامات  دی، با تأک COVID-19 وعیودن امروز در واکنش بھ ادامھ ش، شھرستان ال می دانیدھمانطور کھ 
 .اعالم کرده است اضطراریوضعیت ،  یماریب وعیمحدود کردن ش

 

 مدارس گسترده یلیتعطتمدید 

کھ  ی. در حالمیکن دیتمد لیآور 10را حداقل تا  LCPSبستھ شدن مدارس  تصمیم گرفتھ  ایم تا، ناز جامعھ ما حفاظتادامھ  یبرا
رسد. یبھ نظر م دیزمان بع نیامر براساس اطالعات شناختھ شده در ا نیاالبتھ شوند،  ییبازگشا لیآور 13 لیمدارس ممکن است تا اوا

. ما میتر ھست یطوالنحتی  ایزمان  نیاز ا گریشش تا دوازده ھفتھ د ین مدارس برامانداحتمال بستھ  یبرا یما در حال آماده ساز
 ریاز جامعھ ما ھستند تأث یکھ بخش یی، کارکنان و خانواده ھا انیبر دانشجو یگرید راتیتأثدارد این تعطیلی کھ احتمال  متوجھ ھستیم

جامعھ  یبھ اطالعات ، با ھمھ اعضا شتریب یبا دسترس ما. میکن یمسائل تالش م نیبھ ا یدگیرس یذارد و ما با کوشش و تالش برابگ
 کرد. میارتباط برقرار خواھ

 

 آموزش ادامھ

بھ آموزش دانش آموزان سازگار است ،  یکھ با برنامھ درس یاریاخت یریادگی اتیتوسعھ تجرب قیاز طر مدارس الودن اداره آموزش 
آموزش داده شده است. تجارب بھ آنھا است کھ قبالً  و تجربیاتی مھارت و دانش تیتقو بر دیمارس، تأک 27 خیاز تار ادامھ خواھد داد.

کھ  ییھا و مھارتھا دهی، ا میدھد تا در مفاھ یمرا فرصت این ان و معلمان آموز نشبھ دا نیھمچن ،و ارائھ شده افتھیتوسعھ  یریادگی
ممکن است از  یریادگی اتیشوند. تجرب ینم نمره گذاری یاریاخت یریادگی اتیتجرب نیتر عمل کنند. ا قیقبالً با آنھا آشنا شده اند ، عم
منابع  نیارائھ خواھد شد. ا شتری، آغاز شود. اطالعات ب اندنشده  سیتدر خیتار نیکھ قبالً بعد از ا یدیجملھ مھارت ھا و دانش جد

 www.lcps.org/continuityofeducation.دستیابی پیدا کنند: و میتوانند از این آدرس بھ آن  است نیوالددسترس در  یاریاخت

 ری" کھ در زییغذا یوعده ھا گاه ھایبرداشت در "توقف یبرا زین تیارسال شده در وب سا نیمنابع آفال یمارس ، بستھ ھا 23از 
 در دسترس خواھد بود.گسترده" ذکر شده در  ییغذا یوعده ھا سیتحت عنوان "سرو

 دانش آموزان یبرا کامپیوتر کروم بوک

LCPS کیارسال کھ سرعت  سفارش داده است یلپ تاپ اضاف انھیرا 15،000دن ، وال ناحیھرس امد رهیمد ئتیگسترده ھ یبانیبا پشت 
دو سوم دانش آموزان این رده ھای کالسی، دارای لپ تاپ کنند.  عیتسر دوازدھمتا سوم  یبھ ھر دانش آموز را در کالس ھا انھیرا

 تالیجید ی. دپارتمان نوآورمیل ھستتابستان امسا یشده برا یزیبرنامھ رلپ تاپ ھای در اعزام  عیدر حال تسر ھستند و ھمچنان
LCPS (DDI) کھ  12تا  3 یدانش آموزان در رده ھا یرا برا ھوشمندی لھی، وسآن  یاست کھ در صورت اجرا یطرح ھیدر حال تھ

Eric Williams, Ed. D. 

Superintendent 

https://www.loudoun.gov/CivicAlerts.aspx?AID=5585
https://www.loudoun.gov/CivicAlerts.aspx?AID=5585
https://www.loudoun.gov/CivicAlerts.aspx?AID=5585
http://www.lcps.org/continuityofeducation
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 اریدر اخت یکھ ھنوز دستگاھ 12تا  3 ی. خانواده ھر دانش آموز در کالس ھاخواھد فرستاد، ستیآنھا ن اریدر اخت یا لھیھنوز وس
مراجعھ مدرسھ اختصاص داده شده دانش آموزان  بھ لپ تاپ کروم بوک کیانتخاب  یمارس برا 23ھفتھ  لیاز اوا ندتوان یندارند ، م

شدن  ییبا نھا ییداد. اطالعات نھا میطرح را انجام خواھ نیا ناحیھ الودنبا وزارت بھداشت  شتری. ما فقط پس از مشاوره بکنند
 شود. یبرنامھ ارائھ م اتیجزئ

 

 گسترده ادامھ دارد ییغذا یوعده ھا سیسرو

 10، از دوشنبھ تا جمعھ ، حداقل تا  مدارس الودندر  گانیرا یی) دو وعده غذاSNSن (اداره آموزش و پرورش الود یا ھیتغذ خدمات
ناحیھ موجود در  طیراش نیممکن است براساس آخر نی. اادامھ خواھد دادمناطق مشخص شده گسترش داده  ریدر مدارس و سا لیآور
 کند. ریین تغالود

در ھر  ییغذا یشود. وعده ھا یئھ مارا     LCPSدر تمام مدارس بعد از ظھر  1صبح تا  8مدرسھ از  ییغذا یوعده ھا سیسرو
توانند ھر  یکنند و م افتی(صبحانھ و ناھار) در ییمدرسھ وجود خواھد داشت و دانش آموزان مجاز خواھند بود روزانھ دو وعده غذا

 کنند. افتیرا فقط در مدرسھ مورد نظر خود در ییغذا یتوانند وعده ھا یمصرف کنند. دانش آموزان م ندو وعده را بھ طور ھمزما

 یوعده ھا بھکھ  یدانش آموزان یبرا ییغذا یبھ وعده ھا یدسترس شیافزا یبا استفاده از ناوگان اتوبوس مدرسھ برا LCPSامروز 
ناھار را در  1500صبحانھ و  1000 مدرسھ یا ھی. روز جمعھ ، خدمات تغذه استھستند، شروع بھ کار کرد نیازمندمدارس  ییغذا

. شدسرو  زیشد در اتوبوس ھا ن یسرو ممدرسھ کھ در  ییغذا یامروز عالوه بر وعده ھا ییوعده غذا 478مدارس ارائھ داد. در کل 
 کردند،  دیبازد ستگاهیا 263در داخل کشور ، امروز از  یمدرسھ ا ھیرگر خدمات تغذکا کیبا  کی) اتوبوس ، ھر 54پنجاه و چھار (

 ی ایالت را پوشش دادند.لیما 667 ریمسو 

شوند.  یداده م لیتحو خاص در ناحیھ الودن یبھ مکان ھاروزھای ھفتھ بعد از ظھر  1صبح تا  10از ساعت  ییغذا یوعده ھا
قرار داده شده  LCPS.org تیدھد ، در وب سا یشده "توقف غذا" را نشان م نییتع یکھ مکانھا و زمانھا یتعامل نقشھ کیاکنون 

 بھ موقع بھ مکان توقف اتوبوسھا بروید تا اتوبوسھا نیز بتوانند طبق برنامھ در محل حاضر باشند.  نانیاطم یاست. لطفاً برا

 .دیمشاھده کن اینجادر امروز را  گانیرا ییوعده غذا سیمربوط بھ سرو کوتاه یویدیو می توانید

 

 تلفن ھمراه ارتباط با

 :دیبھ تلفن ھمراه خود انجام دھ LCPSاز  یمتن یھا امیتماس و پ دنیاز رس نانیاطم یرا برا ریمراحل ز دیممکن است بخواھ

 .دیکن رهیرا بھ عنوان مخاطب در تلفن خود ذخ 2199-996-703 شماره .1

 .دیرا مسدود نکرده ا 2199-996-703 شماره کھ دی. مطمئن شو2

 را دریافت کنید. LCPSتا بتوانید پیامھای   54968 ای 60680را بھ شماره  STARTکلمھ . 3

از تماس  انیمحافظت از مشتر یبرا یمخابرات یاز شرکتھا یاریکھ بس یاز اقدامات ضد ھرزنامھ ا یبرخ بازگشاییای  برکار   نیا
 را دریافت کنید.   LCPSو شما میتوانید پیامھای  ناخواستھ انجام داده اند ، کمک خواھد کرد یھا

 

 

 

http://lcps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=615171005a9a4ccf8f38c86b387632a0
http://lcps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=615171005a9a4ccf8f38c86b387632a0
https://vimeo.com/398011050
https://vimeo.com/398011050
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 "تماس با ما" وندیپ

. اگر پاسخ بھ سؤاالت " بخوانندمتداولیا "پاسخ بھ سواالت  FAQمیتوانند پاسخ بھ سواالت عمومی خود را در صفحھ  الودن ساکنان
، سواالتتان را مطرح تا بتوانیم آن را پاسخ پیوند تماس با مامتداول خود را در این صفحھ پیدا نکردید، خوشحال میشویم از طریق 

 دھیم. 

 LCPS: 571-252-6499خط تلفن 

LCPS خط تلفن " کیCOVID-19 ه است تا خانواده ھا بتوانند کرد یراه اندازمارس  16روز دوشنبھ بعد از ظھر  1" را در ساعت
 تیتوانند در مورد وضع یم ساکنان الودن. است  571 -252 -6499. شماره تلفن ثابت با آن تماس بگیرندکسب اطالعات برای 

 17. از سھ شنبھ رندیتماس بگ یبا ھرگونھ سؤال گریاطالعات در مورد موضوعات د نیو آخر یجار یمدرسھ ، برنامھ ھا عملکرد
 فعال است.دوشنبھ تا جمعھ  روزھایبعدازظھر  5صبح تا  8ساعت  ازخط تلفن این ، مارس

 در کمک  داوطلبانھ و مشارکتخدمات 

 یاز خانواده ھا تیحما یدر تالش برا گریو کمک بھ منابع دو وقت گذاشتن  ن شدداوطلب  یبرا ساکنان و اعضای الودناز  یاریبس
 یبرنامھ ھا درحال بھبود زمان ، ھمچنان کھ ما بھ  نیارائھ داده اند. در ا یسخاوتمندانھ ا یشنھادھایپ COVID-19 روسیو مبتال بھ

 یشتریفرصت ھا ، اطالعات ب یی. ما با شناساسیستماتیک از داوطلبان نیستکمک گرفتن قادر بھ  LCPS،  ھستیماوضاع  بھ اینپاسخ 
 .میکن یم یقدردان پیش قدم میشوند،کھ  یو از کسان میدھ یشما قرار م اریرا در اخت

 عاتیشا

نادرست  عاتیشا یافشا یو جستجو قیرا بھ تحق یو مدارس ، در طول دو ھفتھ گذشتھ ، زمان قابل توجھ یبھداشت عموم مسئوالن
كھ وزارت بھداشت شھرستان  دیاختصاص داده اند. لطفاً توجھ داشتھ باش مبتال شده با کرونا یدر مورد دانش آموزان و خانواده ھا

در ارتباط با جامعھ ساکنان یا اعضای كھ شامل  COVID-19 یت احتمالمورد مثب كیاز  العن متعھد شده است در صورت اطودال
LCPS  ، طلع كند. ما را م استLCPS از حقوق  تیحما یبرا ییھا تیگسترده  منوط بھ محدودطور اطالعات را ب نیبھ نوبھ خود ا
گذارد. در ضمن ، لطفاً از بھ  یبھ اشتراک م نودبا اداره بھداشت شھرستان ال یو با ھماھنگ یخصوص میحفظ حر یبرا یشخص

 خودداریافراد و جامعھ مضر باشد ،  یتواند برا یکھ م یھر کس یسالمت تینشده در مورد وضع دییاشتراک گذاشتن اطالعات تأ
ً ی. ما عمدیکن بھ چالش  ندتوان یمکھ  یعاتیشا در رابطھ با ینگرانایجاد ، و  میدھ یم تیھمھ دانش آموزان و کارکنان اھم سالمتیبھ  قا

 کند. ینم ی، کمکوضعیت فعلی بیانجامد

اطالعات  قراردادنکھ با در دسترس  ھستیممتعھد و  خواھد شد جادیا بیشتریچالش، سواالت  نیاپیشرفت با ھمزمان کھ  میدان یم ما
 شما را بھ روز رسانی کنیم.،  دیجد

 

 سپاسگزارم

 

 .Ed.D،  امزیلیو کیار

 ناحیھ الودن سرپرست

https://www.lcps.org/COVID19
https://www.lcps.org/COVID19

