
 برنامه حمایت برای برگشت به مدرسه 
سواالت متداول

در 14 آگوست، Fairfax County برنامه جدید حمایت برای برگشت به 
مدرسه )SRS( را اعالم کرد که در واکنش به همه گیری COVID-19 و 
برگشت به مدرسه مجازی امسال تهیه شده است. SRS یک برنامه ریزی 

کامل روزمره برای حمایت از یادگیری فعال و مشارکتی کودکان در خالل 
روز آکادمیک مجازی FCPS تهیه کرده و فرصت هایی را برای کودکان 

برای کاوش، مشارکت، استراحت و لذت بردن از فعالیت ها بر مبنای 
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Americas مهیا می کند.

در این جا به سوال های متداول درباره برنامه پاسخ داده می شود:

برنامه را چه کسی ارایه می دهد؟
این برنامه توسط دولت Fairfax County از طریق دفتر کودکان، ارایه 
می شود که مراقبت آموزشی برای دانش آموزان در قبل و بعد مدرسه از 

 SRS از کارکنان برنامه OFC ارایه می دهد. معلمان SACC طریق برنامه
خواهند بود.

برنامه SRS کجا ارایه خواهد شد؟ 
برنامه SRS در 37 مدرسه دولتی Fairfax County از جمله 35 مدرسه 
ابتدایی و Key and Kilmer Centers ارایه خواهد شد. ثبت نام محدود 

خواهد بود تا فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی رعایت شود.

تاریخ های برنامه SRS کدام است؟
برنامه SRS در 8 سپتامبر 2020 آغاز خواهد شد. زمانی که بروز کردن 

FCPS به آموزش آنالین و حضوری اتفاق می افتد، وضعیت برنامه بازسنجی 
می شود.

ساعات برنامه SRS کدام است؟
SRS از دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30 صبح تا 6 بعد از ظهر فعال بوده 

تا پذیرای والدینی باشد که بیرون از خانه کار می کنند یا ممکن است نیاز به 
 CDC خدمات در کل روز داشته باشند. همه اصول سالمت و ایمنی فعلی

از جمله استفاده از پوشش صورت، پروتکل های رعایت فاصله اجتماعی و 
نظافت عمیق و ضدعفونی اجرا خواهد شد. 

هر محل به چند کودک خدمت رسانی می کند؟
این برنامه قادر به میزبانی حدود 60 کودک در هر سایت خواهد بود. هر 

کالس درس حداکثر 10 دانش آموز خواهد داشت که هر روز به همراه 
کارکنان یکسانی هستد که به یادگیری آنالین و ارتباط فردی کمک می کنند.

این برنامه چگونه از یادگیری مجازی فرزند من حمایت می کند؟
FCPS با SRS در ارایه توسعه حرفه ای در فناوری های یادگیری مجازی 

برای کارکنان SRS همکاری دارد. کارکنان SRS با خانواده ها بصورت مستمر 
همکاری خواهند داشت تا همکاری برای برنامه های یادگیری مجازی کودکان 

را هماهنگ کنند و فضایی مفید برای حمایت از یادگیری کودک در روز 
آموزشی ایجاد می کنند.

آیا برنامه آموزش آکادمیک ارایه خواهد کرد؟
کارکنان SRS کارمند دفتر کودکان Fairfax County بوده و کارمند مدارس 
عمومی Fairfax County نیستند. کارکنان SRS از یادگیری مجازی کودکان 

پشتیبانی می کنند، اما آموزش آکادمیک ارایه نمی دهند. این برنامه برای 
جایگزینی یا تکرار یادگیری مجازی طراحی نشده است، بلکه برای حمایت 
از آن با هدف اطمینان از این موضوع طراحی شده است که دانش آموزان 

قادر به دسترسی به روز آکادمیک FCPS هستند و پشتیبانی و مشارکت فنی 
موردنیاز برای موفقیت را دارند. 

کدام پروتکل های سالمت و ایمنی اجرا خواهند شد؟
ایمنی کارکنان و دانش آموزان در برنامه های SRS اهمیت بسیاری دارد. 

برنامه SRS منطبق بر اصول بهداشت و ایمنی فعلی CDC و راهنمایی اداره 
بهداشت Fairfax County است. به عالوه، تدابیر زیر اجرا می شود:

دانش آموزان در گروه های 10 نفره یا کم تر در هر کالس خواهند بود. 	�
دانش آموزان در کل روز به عنوان یک گروه با کارکنان یکسان در یک  	�

گروه خواهند بود.
نظافت مناطق پرتماس در کل روز مرتب انجام خواهد شد. 	�

هیچ بازدید کننده ای اجازه ورود ندارد. 	�
هر روز در هنگام ورود، دمای بدن کارکنان و دانش آموزان اندازه گیری  	�

شده و قبل از ورود دانش آموزان و کارکنان، سوال هایی درباره سالمت 
پرسیده می شود.

کودکان و کارکنان باید در کل روز پوشاننده صورت بزنند. 	�
فاصله فیزیکی حداقل 6 فوت رعایت می شود. 	�

آیا اگر برنامه SRS در مدرسه اصلی من ارایه نمی شود، هنوز 
می توانم فرزند خود را در آن ثبت نام کنم؟

بله. صرفنظر از مدرسه اصلی، شما ممکن است انتخاب کنید که در 
نزدیک ترین یا راحت ترین سایت SRS شرکت کنید.

آیا احراز شرایط برنامه، مقتضیات خاصی دارد؟
بله، برنامه SRS به کودکان مهدکودک تا پایه شش خدمت رسانی دارد. 

خانواده ها باید ساکن Fairfax County یا شهر Fairfax باشند.

آیا خانواده ها باید شاغل باشند تا فرزند آنها در برنامه شرکت کند؟
خیر، برنامه SRS الزام اشتغال برای احراز شرایط ندارد. 

آیا کمک مالی ارایه می شود؟
نرخ های متفاوتی برای خانواده های واجد شرایط از نظر درآمدی در نظر 

گرفته شده است. حمایت مالی جانبی دیگر نیز موجود است. خانواده هایی که 
نیاز به کمک مالی جانبی یا خدمات ایاب و ذهاب دارند باید درخواست خود 
را در هنگام ثبت نام اعالم کنند تا کارکنان ثبت نام بتوانند به بهترین شیوه 

کمک کنند.

SRS - حمایت برای برگشت به مدرسه

پشت صفحه را بخوانید



چرا ثبت نام محدود است؟
برنامه SRS ثبت نام محدود دارد تا برنامه ریزی روز کامل و اصول فاصله 

فیزیکی رعایت شود و از رویه های سالمت و ایمنی جانبی حمایت شود. این 
برنامه با هدف کمک به خانواده های دارای بیش ترین نیاز طراحی شده است 

که ممکن است به سایر منابع دسترسی نداشته باشد و شکاف فرصت را کاهش 
دهد که ممکن است بدون تدریس فردی گسترش یابد. 

این برنامه چه تفاوتی با SACC دارد؟
 OFC معلمان SRS در حال حاضر ارایه نمی شود. کارکنان SACC برنامه

 SRS .هستند و محیطی امن برای دانش آموزان با هدف یادگیری ایجاد می کنند
یک برنامه تمام روز است که از یادگیری مجازی در روز آکادمیک حمایت 
کرده و یک طرح مراقبتی قبل و بعد از مدرسه دارد. وقتی کودکان حاضر 
در برنامه در روز مدرسه آکادمیک شرکت نمی کنند، آنها فرصت واکاوی 
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Through the Americas را دارند.

آیا می توانم بصورت روزانه، هفتگی یا حسب نیاز ثبت نام کنم؟
خیر، این برنامه با هدف ارایه مراقبت منسجم و حمایت از یادگیری مجازی 

کودکان فقط بصورت ماهیانه طراحی شده است. دانش آموزان باید برای 
برنامه پنج روز در هفته کامل ثبت نام کنند.

اگر به قسمت قبل و بعد نیاز نداشته باشیم، آیا می توانیم فرزند خود را 
فقط برای روز مدرسه آکادمیک ثبت نام کنیم؟

خیر، برنامه SRS یک برنامه تمام روز است که از کودکان در مدت روز 
آکادمیک و مراقبت قبل و بعد پشتیبانی می کند. وقتی کودکان حاضر در برنامه 

در روز مدرسه آکادمیک شرکت نمی کنند، آنها فرصت واکاوی فعالیت ها بر 
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the Americas را دارند.

آیا غذا ارایه می شود؟
بله، صبحانه، ناهار و تنقالت بعد از ظهر به همراه غذای FCPS و خدمات 

تغذیه ارایه می شود. 

آیا خدمات ایاب و ذهاب در دسترس است؟
کارکنان کانتی و FCPS با یک دیگر همکاری کرده و اطمینان حاصل می کنند 

که ایاب و ذهاب مانع شرکت خانواده ها در برنامه SRS نمی شود. خانواده ایی 
که به خدمات ایاب و ذهاب نیاز دارند باید درخواست خود را هنگام ثبت نام 

ارایه کنند.

آیا لپتاب و دسترسی به اینترنت ارایه خواهد شد؟
دانش آموزان باید لپتاپ های شخصی یا مدرسه خود را بیاورند. دسترسی به 

اینترنت وایرلس در همه سایت های SRS ارایه می شود.

آیا فرزند من که نیازهای خاص دارد، می تواند شرکت کند و آیا 
می تواند تدریس ویژه دریافت کند؟

بله، همه سایت های SRS کودکان دارای نیازهای خاص را می پذیرند. به عالوه، 
سایت Key and Kilmer Centers مخصوص کودکان و جوانان 12-5 سال 
دارای معلولیت های چندگانه است. کارکنان SRS با خانواده ها بصورت مستمر 
همکاری خواهند داشت تا همکاری برای برنامه های یادگیری مجازی کودکان 

را هماهنگ کنند و فضایی مفید برای حمایت از یادگیری کودک در روز 
آموزشی ایجاد می کنند.

هزینه برنامه چقدر است؟
SY 2020-2011 (SRD) برنامه حمایت از برگشت به مدرسه 

صورتحساب هزینه های زیر بصورت ماهیانه صادر می شود.

یک کودک  درآمد تطبیقی خانوار 

 $1,472 131,000$ و باالتر 

 $1,272  117,900 - 130,999

 $1,076  104,800 - 117,899

 $876  91,700 - 104,799

 $676  78,600 - 91,699

 $476  65,500 - 78,599

 $280  52,400 - 65,499

 $80 52,399 و پایین تر 

مبالغ کم تری برای خانواده های دارای دو یا چند فرزند اعمال می شود. تخفیف 
فرزند دوم %10 است، فرزند سوم و سایر فرزندان هر یک %20 تخفیف 

دارند.

حمایت مالی جانبی دیگر نیز موجود است. خانواده هایی که نیاز به کمک مالی 
جانبی یا خدمات ایاب و ذهاب دارند باید درخواست خود را در هنگام ثبت نام 

اعالم کنند تا کارکنان ثبت نام بتوانند به بهترین شیوه کمک کنند.

من چطور ثبت نام کنم؟
ثبت نام از هفته 24 آگوست، 2020 آغاز می شود. برای کسب اطالعات 

بیش تر و ثبت نام با شماره 8989-449-703 تماس بگیرید یا از تارنمای 
Fairfaxcounty.gov/OFC بازدید کنید. خدمات ترجمه موجود است.

در مواردی که به شماره TTY اشاره نشود از Virginia Relay/711 استفاده کنید. 
در صورت درخواست، اسکان مناسب ارایه می شود، با شماره 703-449-1414 
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