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12:30  
ً
 2020مارس/آذار،  20  ظهرا

ي أرس مدارس مقاطعة فاييت العامة: 
 أعزائ 

م الذين يجعالن من 
ّ
 بدون الضحكات والتعل

ً
ي المدرسة خالل هذا األسبوع! حرم مدارسنا هادئ جدا

 
لقد قمنا باالشتياق إىل أطفالكم ف

 نكم قد قمتم بتأسيس روتي   وظائفنا وظائف ذات أهمية. نحن نأمل بأنكم أنتم وأرسكم بصحة جيدة وبأ
ً
هذا األسبوع يتضمن أوقاتا

 .19-بعيدة عن وسائل التواصل االجتماعي وتغطية ال كوفيد

 األوقات المجهولةهذه خالل 
ّ
 ما من والدته " تطل

ً
ي شاركها أ. روجرز يوما

ي النصيحة الت 
 
ع إىل المساعدين. سوف تجد ، أنا أجد راحة ف

 يقومون بالمس
ً
 أناسا

ً
 مثال يشّع عن ذلك. عتر دائما

ً
مون هم قطعا اعدة". موظفوا تغذية الطفل والمواصالت الخاصون بنا الملت  

ي مجتمعنا المحىلي خالل أول أربعة أيام من هذا األسبوع فقط.  16500أتيحت لنا القدرة عىل خدمة جهودهم، فقد 
وجبة إىل األطفال ف 

ي األسبوع القادم سوف نقوم بإضافة المزيد من 
من أجل توسيع  –موقف  127كي يصبح اإلجماىلي   – مواقف باصات لقم الطعام  وف 

 مدى صلتنا. 

ي طعام كل يوم لكل فرد بعمر أدئ  من 
توفت  تسهيالت مالءمة إىل أرسنا، سنة، ولكن من أجل  18سوف نقوم باالستمرار بتوفت  وجبت 

 و  11سوف نقوم بالقيام بتوصيل واحد لكال الوجبتي   خالل نافذة ال 
ً
 بإضافة ابتدائية  1:30صباحا

ً
 الزمنية. لقد قمنا أيضا

ً
ظهرا

 العدد اإلجماىلي للمدارس المقدمة لهذه الخدمة إىل وقع استالم وجبات طعاممميدوثورب ك 
. هذه خدمة ال تحتاج إىل 19، رافعي  

 و  11موعد، لذا يتوجب عىل األطفال الحضور إىل أمام المدرسة بي   الساعات 
ً
 من أجل استالم فطور وغداء  12:30صباحا

ً
ظهرا

ي نفس الوقت. 
 مغلفي   بعلب ف 

ة بسبب  3من مارس/آذار و  30مة الوجبات بي   ال لن تتوافر خد ي تلك الفت 
 لإلغالق ف 

ً
نيسان/أبريل ألن المدارس كانت مجدولة مسبقا

 عطلة الربيع. 

ي 
ي هذا الوقت، نحن نتأمل بشدة بأنه سوف تتاح لنا فرصة العودة إىل حرم مدارسنا ف 

نيسان/أبريل. ولكن، نحن نستمر بسماع  6ف 

ي اإلغالقات الحالية من أجل إبطاء انتحذيرات من قادة والي
ي حال عدم قد19-تشار ال كوفيدتنا وأّمتنا بأنه من الممكن أال تكف 

رة . ف 

 
ً
 بعد عطلة الربيع، سوف تعود خدمات توصيل الوجبات الطعامية وخدمات استالم الوجبات مجددا

ً
مدراسنا عىل فتح أبوابها مجددا

ي 
 نيسان/أبريل.  6ف 

ي حال إغالق ممتد لقد قام معلمونا أيض
مهم ف 

ّ
 بصنع خطط طوارئ من أجل ضمان امتالك أطفالكم لما يحتاجونه من أجل استمرار تعل

ً
ا

لقد قام البعض بتطوير حزم باستخدام األوراق وأقالم الرصاص، بينما قام البعض اآلخر بصنع فيديوهات من أجل التوجيه  للمدارس. 

 من قبل مدرسة طفلكم من أجل 
ً
نت. من الممكن أن يكون قد تم التواصل معكم مسبقا التعليمي أو خلق نماذج تعليمية عىل االنت 

ي حال لم يتم التواصل معكم بعد. استالم دروس، أو قمتم باستالم كو 
مبيوترات كروم بوكس أو مواد تعليمية أخرى. الرجاء عدم القلق ف 

يد ولن تت تقوم بعض المدارس نت قبل أن يصبح من الواضح والمؤكد بإرسال اللوازم عتر التر ة بالمعلومات األخرى عىل االنت  م المبارسر

 . ة أطول هو أمر حتمي  بأن إغالق لفت 

http://www.fcps.net/
https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/Domain/10642/bus_bites.pdf
https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/Domain/10642/bus_bites.pdf


اإلفرادية. لقد تم تطوير نشاطات يمتلك كل معلم لنمط مختلف وتعمل كل مدرسة من أجل مالقاة احتياجات مجموعات طالبهم 

سوف يقوم أساتذة التعليم الخاص بتوفت  ذلك  وموارد محددة من أجل معالجة األهداف اإلفرادية للطالب مع االحتياجات الخاصة. 

مون بعهدنا إىل طالبنا وأرسهم بتوجيه تعليمي عاىلي النوعية، مشجع عىل إىل األرس. بغض النظر عن  طريقة التوصيل، نحن ملت  

.  تالمشاركة ويقوم بإنجاز وعدنا بضمان إنجاز جميع الطالب عىل أعىل المستويا ي مجتمع عالمي
 
 والتخرج جاهزين للتفوق ف

، ليس فقط بسبب العديد  ي مجتمعنا المحىلي
 
ي نواجهها أثناء هذا الوضع المتغت  برسعة، هذا وقت مثت  للتحدي ف

من المجاهيل الت 

ي يتم أخذها من أجل إبطاء انتشار ال كوفيد
 بسبب الخطوات الت 

ً
اننا.  19-ولكن أيضا ي تسبب مصاعب اقتصادية للعديد من جت 

 والت 

ي يقوم اجاتهم األساسية. لمساعدة أية أرسة باحتيالخاصة بنا  مراكز خدمة الشباب وموارد األرسةتتوافر 
ي حال لم تمتلك المدرسة الت 

 
ف

ي الدوام فيها لمركز خد
 
ع بأغراض FRYSCة شباب وموارد أرسة مأطفالكم ف ي حال رغبتكم بالتتر

 
، الرجاء االتصال مع المركز األقرب لكم. ف

 االتصال مع أي من مراكز 
ً
 من أجل تنسيق ذلك.  رسةاأل شباب وموارد الة مخدلآلخرين ذوي الحاجة، بإمكانكم أيضا

دد ع  إيجاد  4100-381-859ن االتصال مع منطقتنا المدرسية عىل الرجاء عدم الت 
ً
حات. بإمكانكم أيضا مع أية أسئلة، مخاوف أو مقت 

نت عىل  ي www.fcps.net/COVID19موارد عىل موقعنا عىل االنت 
 
، ال يوجد أي دليل استخدام هذا الوقت الغت  واضح بشكل كبت  . ف

ي واثق من  ;يل قواعدأو دل
ة بشكل مستمر من ساعة إىل ساعة ومن يوم إىل يوم. ولكنت  هذا نحن نقوم باالستجابة إىل حالة وضع متغت 

ء ال ي
ي أّمتنا، ونحن نحرص بعمق عىل أطفالكمذين يع: الناس الشر

ي مدارس مقاطعة فاييت العامة هم بي   أفضل من يتواجد ف 
 ملون ف 

ي قمنا ببنائها بالمحافظة علينا خالل هذا الوقت الصعب، وسوف نقوم باالنبثاق بتصميم أكتر حت  
وأرسكم. سوف تقوم العالقات الت 

 من أجل ضمان تحقيق أطفالنا لمقدراتهم الالمحدودة. 

 ،يككمرسر 

 
 

ي كالك
 مائ 

 المدير العام لمدارس مقاطعة فاييت العامة 
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