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 2020مارس/آذار،  20  مساء  5

ي أرس مدارس مقاطعة فاييت العامة: 
 أعزائ 

ي هذه أراسلكمأنا 
 
من نيسان/أبريل،  20األمسية إلعالمكم بأن مدارس مقاطعة فاييت العامة سوف تبقى مغلقة للطالب حتى تاري    خ ال  ف

، فإننا ندعم وبش2020
ً
 أطول سوف يمر قبل أن نقوم برؤية طالبنا مجددا

ً
كل قطعي لجهود حاكم . عىل الرغم من خيبة أملنا بأن وقتا

 وسوف نقوم بعمل كل ما باستطاعتنا من أجل دعم طالبنا، كادرنا ,واألرس.  19-الحد من انتشار الكوفيد الوالية من أجل 

، فقد عملت مدراسنا بجد شديد من أجل التحضير ل
ً
، وقد قام معلمونا بتطوير خطط من أجل االحتمال هذاكما كنت قد شاركت مسبقا

ها بحكمة من قبل االتحاد العام توفير توجيه تعل ي تم توفير
يمي عالي النوعية، ومثير للمشاركة لطالبنا. سوف نقوم باستخدام المرونة التى

ة األسبوعير  هذه.  ي كنتاكي من أجل توصيل "توجيه تعليمي غير تقليدي" خالل فيى
بية ف   ووزارة اليى

ة مع الطالب واألرس من أج ح كيف سوف يكون شكل أيام "التوجيه التعليمي غير سوف تقوم كل مدرسة بالتواصل مبارسر ل رسر

ي التقليدي"، لذا رجاء البقاء عىل اطالع عىل ذلك ال
ي حال عدم قيامكم بسماع أو تلقى

ء قبل ال  تواصل. ف  ي
من نيسان/أبريل،  6أي شر

 كي يكون بإمكاننا المساعدة.   4100-381-859، الرجاء االتصال مع المنطقة المدرسة عىل 2020

ة اإلغال ي سوف يكون ق هذه، سوف تكون جميع مكاتب مدارس مقاطعة فاييت العامة مغلقة للعوام. خالل فيى
وئ  يد اإللكيى أفضل الير

 وسيلة للتواصل مع أفراد الكادر، والذين سوف يكونون قائمير  بالعمل عن بعد. 

 13ير  بير  أيام االثنير  وحتى الجمعة نيسان/أبريل(، سوف نقوم بتوفير فطور وغداء مجاني 3/آذار حتى سمار  30باستثناء عطلة الربيع )

ة ال  18ألي شخص بعمر أقل من  2020نيسان/أبريل،   حتى ال  11سنة. سوف يتم توصيل الوجبات خالل فيى
ً
  1:30صباحا

ً
ظهرا

ي  127الزمنية إل 
 ف 
ً
. سوف يتوافر الطعام من أجل استالمه أيضا ي أنحاء مجتمعنا المحىلي

 مدرسة. هذه خدمة ال  19موقف باص ف 

 و  11بير  الساعات  تحتاج إل موعد، لذا يتوجب عىل األطفال الحضور إل أمام المدرسة
ً
  12:30صباحا

ً
من أجل استالم فطور  ظهرا

ي نف  الوقت. وغداء مغلفير  
  بعلب ف 

دد عن االتصال مع  سوف نقوم باالستمرار بإبقاء خطوط التواصل مع األرس  مفتوحة خالل هذا الوضع المتطور برسعة. الرجاء عدم اليى

نت عىل  4100-381-859منطقتنا المدرسية عىل   إيجاد موارد عىل موقعنا عىل االنيى
ً
حات. بإمكانكم أيضا مع أية أسئلة، مخاوف أو مقيى

www.fcps.net/COVID19 . 

، ال يوجد أي دليل استخدام أو دليل قواعد لهذه األوقا
ً
ي نقوم باختبارهاكما قمت بالمشاركة مسبقا

نحن نقوم باالستجابة إل  ;ت التى

ي 
ء واحد: الناس العاملون ف  ي

ي واثق من شر
ة بشكل مستمر من ساعة إل ساعة ومن يوم إل يوم. ولكنت  مدارس مقاطعة حالة وضع متغير

ي قمنا ببن
ي أّمتنا، ونحن نحرص بعمق عىل أطفالكم وأرسكم. سوف تقوم العالقات التى

 ئها افاييت العامة هم بير  أفضل من يتواجد ف 

لمقدراتهم  أطفالنا  تحقيقبالمحافظة علينا خالل هذا الوقت الصعب، وسوف نقوم باالنبثاق بتصميم أكير حتى من أجل ضمان 

  محدودة. الال 

http://www.fcps.net/
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http://www.fcps.net/COVID19


يككم،  رسر

 
 

ي كالك
 مائ 
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