
 

 

 

 

كورونا فيروس مرض جائحة  

غضون في أطفالهم مدرسة إخطار العائالت على يجب  

أثبتت الطفل أن معرفة من ساعة وعشرين أربع  

المدارس مقاطعة فايت أنشأت .التاجي بالفيروس إصابته  

هذه لمعالجة التاجى الساخن الخط على العامة  

كنتاكي وزارة إلى تقديمها يجب التي اإلخطارات  

العامة للصحة .. 

8593813277 على اتصل •  ، 

هذا إلى الوصول يمكن ."المنزلية اإلقامة خدمات" على للحصول مؤهلون إصابتهم ثبتت الذين الطالب  

أو اإليجابي االختبار) الصحي الحجر بسبب الغياب حاالت إعفاء سيتم .8593814128 الرقم على المكتب  

الحجر مذكرات تقديم للعائالت يمكن .فاييت ليكسينغتون بمقاطعة الصحة إدارة من بإخطار (التعرض  

بالمدرسة الحضور كاتب إلى الرسمية الصحي . 

Infinite Campus Parent Portal 

طفلهم السجالت عرض يمكن األمر ولي / الوالد  

خالل من وأكثر الفئة وتعيينات والدرجات الحضور  

االنترنت على السرية البوابة . 
 

على الوالدين بوابة في بالتسجيل قم : 
http://www.fcps.net 

 

الرمز هذا فوق انقر . 
 

الطالب واسم اسمك :التالية المعلومات إلى ستحتاج  

المدرسة واسم . 

بريدًا فأرسل ، فنية مشكالت أية لديك كانت إذا  

إلى إلكترونيًا : 
Parent.portal@fayette.kyschools.us 

 

  انتباه
الدراسية الفصول في فشلت إذا  

على الحصول لك يجوز فال ،  

بك الخاصة القيادة رخصة  

قانون فاييت مقاطعة في العامة المدارس نظام يطبق  

" مدرسة كل يشمل الذي "القيادة عدم / المرور عدم  

الوالية أنحاء جميع في وخاصة عامة  

يبلغ طالب أي ،051،159 المنقحة كنتاكي لتمثال وفقا  

أو أكاديميا نقص يصبح الذي 17 أو 16 العمر من  

الوزراء مجلس إبالغ سيتم الحضور في نقص  

القيادة رخصة إللغاء المواصالت  

درجات على يحصل لم إذا أكاديميًا ناقًصا الطالب يكون  

أربع يعادل ما أو ، األقل على دورات أربع في النجاح  

السابق الدراسي الفصل في دراسية مقررات  

لكل الدورات    

دراسي فصل  

المطلوب الدورات عدد  

مؤهالً  لتكون اجتيازها  
8 6 

7 5 

6 4 

5 4 

4 3 

أو تسعة لديه كان إذا الحضور في ناقًصا الطالب يكون  

الدراسي الفصل عن عذر بدون الغياب حاالت من أكثر  

عذر بدون الغياب تعليق تعتبر .السابق . 

بمسجل االتصال فيرجى ، أسئلة أي لديك كانت إذا  

طفلك مدرسة . 

https://drive.ky.gov/driver-
licensing/Pages/No-Pass-No-Drive.aspx 
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السلوك ِلقواعد الطالب دليل  

 

 

 



 

   

 

 

 



 


