خانواده ها و کارکنان عزیزمدارس دولتی میلواکی یا ،MPS
در جریان سال تحصیلی  ، 22-2021مدارس دولتی میلواکی در تالش است تا اطالعات مفید را برای به روز نگه داشتن همه به اشتراک بگذارد.
ما خبرهای مهمی در مورد واکسن ها  ،بودجه فدرال  ESSERو برنامه اسپریت ویک مدارس دولتی میلواکی داریم Spirit Week .اسپریت
ویک برنامه ای است که دانش آموزان با شرکت در فعالیت های مربوط به تیم های ورزشی مدرسه افتخار مدرسه خود را جشن می گیرند.
حکم واکسن کار کنان صادر میشود؛ تشویق دانش آموزان تصویب شد
هیئت مدیره مدارس میلواکی به تاریخ  9سپتامبر  2021جلسه ویژه ای را در مورد دستورالعمل واکسن  COVID-19برگزار کرد .هیئت مدیره
متذکره به اتفاق آراء به اجرای واکسیناسیون برای همه کارکنان رای داد .اقامتگاه های مذهبی و پزشکی مجاز خواهند بود  ،اما افراد معاف باید
دوبار در هفته در آزمایش  COVID-19شرکت کنند .کارکنان باید تا اول نوامبر  2021کالً واکسینه شوند.
برای تشویق دانش آموزان جهت واکسین شدن ،هیئت مدیره همچنین به اتفاق آرا  100دالر برای دانش آموزان  12ساله و باالتر  MPSتصویب
کرد .دانشجویانی که مدرک واکسیناسیون کامل خود را تا  1نوامبر  2021ارائه دهند  ،واجد شرایط دریافت پاداش هستند.
کارکنان و خانواده ها در روزهای آینده جزئیات بیشتری را از منطقه دریافت خواهند کرد ،که این جزئیات شامل :نحوه درخواست محل اقامت ،
نحوه ارائه مدرک واکسیناسیون  ،نحوه درخواست مشوق دانش آموزان  ،شرایط عدم رعایت و موارد دیگر.
موجودیت واکسن جامعه
مقامات بهداشتی از همه افرادی که واجد شرایط واکسن  COVID-19هستند می خواهند که در اسرع وقت واکسینه شوند .واکسن احتمال عفونت
را کاهش می دهد و به کاهش سرعت شیوع بیماری کمک می کند.
واکسن های رایگان برای اشخاص  12سال یا باالتر از آن بطور وسیعی وجود دارد .برای دریافت واکسنها ،از وب سایت شهر میلواکی بخش
بهداشت  COVID-19دیدن کنید ،با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود در تماس شوید و یا هم با یک دارو خانه محلی مشورت کنید.
برای حداکثر رساندن دسترسی به واکسن  ، COVID-19این منطقه در حال بررسی کلینیک های موقت اضافی در مدارس است تا دسترسی
مناسب را فراهم کند .منتظر اطالعیه های هفته های آینده باشید.
بهداشت و سالمت تالش جامعه است
همه ما می توانیم با استفاده از ماسک صورت در مکان های عمومی  ،رعایت فاصله فیزیکی  ،پوشاندن سرفه و عطسه و با آگاه بودن از عالئم
 ، COVID-19سهم خود را برای حفظ امنیت و سالمت جامعه خود انجام دهیم .افرادی که دارای عالیم  COVID-19بوده و یا در معرض آن
قرار دارند ،باید در خانه بمانند و آزمایش شوند .دستورالعمل های مهم قرنطینه و جداسازی (موجود در چندین زبان) توسط وزارت خدمات
بهداشت ویسکانسین ( )DHSتهیه شده است .وزارت خدمات بهداشت  DHSاطالعاتی را مبنی بر  COVID-19برای والدین و سرپرستان به
چندین زبان در دسترس دارد( MPS .مدرسه دولتی ملواکی) دسترسی به این دستورالعمل ها را برای افزایش ایمنی برای همه توصیه می کند.
حوزه های اولویت بندی بودجه ESSER
ما از همه خانواده ها و کارکنان دعوت می کنیم تا در نظرسنجی برای کمک به اولویت بندی استفاده از کمک های فدرال موسوم به کمک های
اورژانس ابتدایی و متوسطه ( )ESSERشرکت کنند MPS .میلیون ها دالر دریافت نموده تا در سراسر منطقه پیشرفت های را ایجاد کند .پس از
یک نظر سنجی جامعه و دایر نمودن جلسات متعدد جهت شناسایی نیازمندی ها ،اکنون از شما دعوت می کنیم تا طرح پیشنهادی ما را خوانده و به
اولویت بندی پروژه های شناسایی شده کمک کنید .جهت دسترسی به نظر سنجی هاو معلومات بیشتر،لطفا به صفحه وب بودجه ESSERما
مراجعه نموده و بیشتر مطالعه نمایید .این نظرسنجی تا  16سپتامبر  2021باز خواهد بود.
برنامه اسپریت ویک  MPSرا جشن بگیرید
 MPSاز تاریخ و  17-13 2021سپتامبر میزبان برنامه اسپریت ویک است ،بنابراین دانش آموزان و کارکنان می توانند در روزهای
مخصوص لباس شرکت کنند و افتخار  MPSرا جشن بگیرند.
دوشنبه ( School Color Day :روز رنگ مدرسه :خانواده ها ،شاگردان و طرفداران با پوشیدن لباس های یکرنگ ،افتخار خود را برای
منطقه و مدرسه نشان میدهند)
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سهشنبه( Crazy Shock Day :بسیاری از مردم در سراسر جهان برای ارتقای آگاهی از سندرم داون جوراب ناهماهنگ و رنگ روشن می
پوشند)
چهار شنبه( Book Celebrity Day :روز مشاهیر کتاب)
پنج شنبه( College and Career Day :روز دانشگاه و حرفه)
جمعه( Number One Fan / Favorite Team Day :طرفدار شماره یک  /روز تیم مورد عالقه)
در برنامه  Spirit Weekعکس بگیرید و با استفاده از  MPSProud#در رسانه های اجتماعی پست کنید.
 MPSهمچنین از اعالم بازگشت یکی از محبوب ترین ناهارها مدرسه تحت نام Mock Chicken Leg -خوشحال زده است .این غذای
خوشمزه برای اولین بار در این سال تحصیلی در جریان برنامه اسپریت ویک در  17سپتامبر ارائه می شود.
از دست ندهید! در برنامه اسپریت ویک اشتراک کنید  ،از ناهار  Mock Chicken Legلذت برده و هر روز در مدرسه باشید .در کالس می
بینمت!
بروشر یا آگهی از مطالب برنامه اسپریت ویک را بارگیری کنید!

به عنوان یک بخش یا منطقه  ،هدف ما این است که دانش آموزان را در مدرسه نگه داریم و روزانه مشغول یادگیری باشیم .بهترین راه دفاع ما در
برابر  COVID-19این است که به عنوان یک جامعه گرد هم بیاییم و واکسن بزنیم  ،از ماسک صورت استفاده کنیم و از شیوه های ایمن پیروی
کنیم .ما همه را تشویق میکنیم که برای داشتن میلواکی امن تر باید باهم متحد و یکپارچه باشیم.
پیشاپیش از مشارکت شما سپاسگزاریم و تالش مستمر خود را برای حفظ امنیت دانش آموزان  ،کارکنان و خانواده ها متعهد می شویم.
با احترام،
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