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ي أرس مدارس مقاطعة فاييت العامة: 
 أعزائ 

، سوف يتم إغالق جميع المدارس ع المحليفي المجتم 19-لقد أعلن حاكم الوالية بأنه ومن أجل وفرة الحذر من أجل المساعدة في وقاية انتشار ال كوفيد

. هذا القرار ليس استجابة إلى تهديد صحة 2020من نيسان/أبريل،  6لن تتم إعادة افتتاحهم حتى ال آذار/مارس وسوف  16في كنتاكي ابتداء من االثنين 

 تطبيق التباعد االجتماعي على مستوى الوالية بأسرها.نا، ولكنه فعل من أجل عامة محدد في مدارس

حضير لهذا االحتمال. من أجل ضمان استمرارية مساعدتنا وتواجدها كما قد قمنا بالمشاركة معكم مسبقاً، فإن مدارس مقاطعة فاييت العامة قد قامت بالت

بالمجيء  في المكان المناسب، نحن نحتاج إلى دوام طفلكم غداً. عبر تواجدهم في المدرسة، سوف يتلقون يوم آخر من التوجيه التعليمي، وسوف يقومون

لتعليمية أثناء انقطاع دوام المدارس وكيف سوف يتم توزيع الطعام في أنحاء إلى المنزل مع جميع المعلومات التي سوف يحتاجونها حول التوقعات ا

 المجتمع المحلي.

م. من أجل ضمان من أجل دعم أسرنا أثناء تواجد األطفال في المنزل، فقد قمنا بتطوير مواد مع أفكار من أجل مساعدتكم على تعبئة أيامكم بالفرح والتعل  

تكون مالئمة للطالب في  –على االنترنت واألوراق  –ليمية أثناء إغالق مدارسنا، فقد قمنا بجمع موارد تعليمية توجيهية انخراط أطفالنا في العملية التع

 المراحل التعليمية المختلفة.

سنة أو أقل. سوف  18بعمر  مع األخذ بالعلم بأن انعدام السالمة الطعامية هو واقع لجميع العائالت، فقد قمنا بتطوير خطة لتوفير الفطور والغداء لكل فرد

 27-23و  2020من آذار/مارس،  20-17. سوف يتم القيام بخدمة مرتين في اليوم بين ال 2020آذار/مارس،  16نقوم بتقديم الغداء فقط يوم االثنين، 

ل مسبق ألن تكون مغلقة من أجل عطلة أبريل/نيسان، عندما كانت المدارس مجدولة بشك 3من آذار/مارس و  30آذار/مارس. لن يتم القيام بذلك بين ال 

 الربيع.

 آذار/مارس: 13سوف نقوم بإرسال المعلومات التالية إلى المنزل مع الطالب يوم الجمعة، 

راءة، الكتابة، يوم من النشاطات في الق 15رزمة مقدمة بعنوان " تعليم مدارس مقاطعة فاييت العامة بدون االتصال"، والتي تتضمن  (1

 ، الدراسات االجتماعية، التربية البدنية، الصحة والفن. هذه النشاطات لن تتطلب أية استخدام للتكنولوجيا.لومالرياضيات، الع

 قائمة بالخطوات واألوقات ضمن المجتمع المحلي الخاص بنا حيث يمكن لألطفال الحضور واستالم الفطور والغداء. (2

 رزمة مقدمة بعنوان "نشاطات متعة األسرة" (3

 اطات، وأجهزة رقمية حسب توافرها من أجل دعم التعل م في المنزل.كتب، دفاتر نش (4

طفلكم ألدوية خالل اليوم المدرسي، الرجاء االتصال مع مكتب مدرستكم األساسي من أجل القيام بتدبيرات من أجل التقاطها في حال في حال تلقي 

ون، بريكنريدج، ي مدارس أرلينغتون، بوكر ت واشينطيلث فيرست الخاصة بنا فلها في المنزل. أثناء إغالق مدارسنا، سوف تبقى عيادات ال ه ماحتياجك

يام ويلز براون االبتدائية، ومدرسة لكسنغتون ماغنت التقليدية مفتوحة ومتاحة لتقديم الخدمات كاردينال فالي، هاريسون، ماري تود، تايتس كريك، و ويل

 ضور من أجل ضمان تواجد الكادر ضمن الموقع.للطالب واألسر. الرجاء االتصال مع العيادة قبل الح

تمتلكوها. سوف يتقبل لوح على األسئلة التي من الممكن أن  سوف تبقى مكاتب المدارس مفتوحة خالل األسبوع المقبل من أجل المساعدة في اإلجابة

م خمسة أيام في األسبوع  5ص إلى الساعة  7:30 من الساعة 859-381-4100استقبال االتصاالت الخاص بالمنطقة لالتصاالت الهاتفية على الرقم 

أبريل/نيسان )حين تكون المدارس مجدولة لتكون مغلقة مسبقاً من أجل  3من مارس/آذار و  30خالل األسبوعين المقبلين، وسوف يتوقف ذلك بين ال 

 عطلة الربيع(.

ة بنا متاحة أيضاً من أجل استقبال االتصاالت الهاتفية من أجل دعم األسر باستثناء أسبوع عطلة الربيع، سوف تكون مراكز خدمة الشباب واألسرة الخاص

الصحة النفسية الخاصين بالمنطقة متوافرين أيضاً من أجل اإلجابة إلى ودعم الشباب واألسر. من أجل  أخصائيوا باحتياجاتهم األساسية. سوف يكون

 .859-381-4100االتصال مع هذه الخدمة، اتصل على 

 

يتطور بسرعة في مجتمعنا المحلي، واليتنا، ودولتنا والعالم. نحن ملتزمون بإبقائكم على أحدث األخبار والتطورات المتعلقة  اً وضع 19-يبقى ال كوفيد

الرجاء . www.fcps.net/covid19سوف تكون متوافرة على  19-بتعليم طفلكم. جميع المعلومات حول استجابة المنطقة المدرسية إلى ال كوفيد

 التحقق من الموقع بشكل منتظم. 

http://www.fcps.net/
http://www.fcps.net/covid19


 19-كوفيدبشكل أهم، نحن نشجعكم على البقاء اليقظ على اطالع على ومواكبة المعلومات الواقعية الفعلية. أفضل الموارد من أجل المعلومات حول ال 

. الخط الحار لكنتاكي وزارة كنتاكي لخدمات األسرة والصحة، و  مقاطعة فاييت -مديرية صحة لكسنغتون ال  ، مركز الوقاية من والتحكم باألمراضهي 

أو بإمكانكم إرسال بريد إلكتروني إلى  )859 (899-2222. تمتلك مديرية الصحة المحلية خط حار أيضاً على )800 (722-5725هو 

rgCOVID19@lfchd.o . 

ازية من أجل الحفاظ عىل صحة أرستكم، فيما يتضمن:   الرجاء االستمرار بأخذ االجراءات االحتر

  ثانية عىل األقل، خاصة بعد استخدام الحمام، قبل تناول الطعام، وبعد تنظيف األنف،  20غسل األيدي المتكرر بالماء والصابون، لمدة

ي حالة عدم توافر الماء السعال أو العطاس. 
 
. ف ي عل المحتوى الكحولي

 والصابون قم باستخدام معقم األيدي المبن 

  .  تجنب االتصال اللصيق مع األشخاص المرض 

  .تجنب لمس عيونك، أنفك والفم 

  .ل عند المرض ي المت  
 
 البقاء ف

   .ي القمامة
 
 قم بتغطية قيامك بالسعال أو العطاس بمحارم ورقية، ثم قم برمي المحارم الورقية ف

   لية االعتيادية.  تنظيف وتطهت  األغراض والسطوح الملموسة بشكل متكرر باستخدام بخاخات أو فوط التنظيف المت  

 

 عىل دعمكم المستمر خالل هذه األوقات غت  المسبوقة. 
ً
 شكرا

يككم،  رسر

 

ي كالك
 مائ 

 المدير العام لمدارس مقاطعة فاييت العامة 
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