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المدرسي الحرم  إلى  العودة 

التعليمية التوجيهية  النماذج 

القرار صنع 

الزمني المخطط 

المدرسة إلى  العودة 

بعد عن  المتباين  التعليم    - التقليدي  غير  التعليمي  التوجيه 

جيا لو لتكنو ا

التقليدي غير  التعليمي  التوجيه  عن  واختالفها  العامة  فاييت  مقاطعة  لمدارس  االفتراضي  التعليم  أكاديمية 

السالمة بروتوكوالت  و  الصحة 

الطفل تغذية 

لنقل ا

نمطي مدرسي  يوم 

واألسرة الطالب  دعم 

المدرسة نشاطات 

سؤالها المتكرر  األسئلة 

االفتتاح إعادة  أجل  من  الوالية  متطلبات 

التجديد وإعادة  التخّيل  إعادة  التصّور،  إعادة  عمل  فرقة  أعضاء  الثالثة:  اإلعادة  مبادئ 

جدول المحتويات



 قام قدوم الكوفيد تسعة عشر بالتغيير الجذري لألرضية التي
 نقوم بالعمل فيها، ولكنه لم يقم بتغيير القيم الجوهرية الخاصة

- بنا. لقد كانت

 صحة وسالمة طالبنا وكادرنا على الدوام أقصى األولويات
 لمدارس مقاطعة فاييت العامة، وإن قامت هذه الجائحة بالتأكيد

على شيء ما

 فهو بأن أقصى درجات األهمية هي للقيام برعاية بعضنا
.البعض

 بعد أن كان من الواضح بأنه لن تتاح لنا إمكانية العودة إلى
 الحرم المدرسي في الربيع الماضي، قمنا بجمع فرقة عمل من
 الطالب، العائالت، المعلمين، المدراء وقادة المنطقة من أجل

 المباشرة بتطوير خطط من أجل عام 2020-2021 الدراسي.
 لقد قام هذا الفريق بالعمل دون كلل، من أجل مواكبة توجيهات

 الوالية المتطورة بشكل مستمر، مشجعين لبعضهم البعض
 من أجل التفكير الخاّلق والمنطقي، واالعتماد على أفضل

 المعلومات المتاحة من قبل مسؤولي الصحة العامة، العلماء،
..والباحثين التعليميين

لقد قاموا بمقاربة سؤال كيفية شكل العام الدراسي 2020-
 2021 عبر عدسة المعتقدات الراكزة التي تقود جميع قرارات
 منطقتنا المدرسية: الطالب أوالً. النصر هو في غرفة الصف.

 القيادة، بناء االستطاعة، المساءلة المشتركة والتعاون على
 النتائج هي مفاتيح النجاح. العائالت هم شركاؤنا. تتم الحاجة

 إلى المجتمع المحلي بأسره من أجل ضمان نجاح مدارسنا
.العامة

 لقد قام تعليم ما قبل رياض األطفال وحتى الصف 12 منذ وقت
 طويل بالتركيز على »اإلعادات الثالثة.« استمرت فرقة العمل

 بهذا التركيز مع تعديل حيث أصبح اإلعادات الثالثة إعادة
 التصّور، إعادة التخّيل وإعادة التجديد. لقد كان عملهم معقداً
 ومثيراً للتحدي حيث قاموا بمناقشة وتقييم عدة نماذج محتملة

 من أجل إعادة افتتاح المدارس، مع األخذ بعين االعتبار لتوابع
 ذلك على التوجيه التعليمي، اللوازم والمواد، دعم الطالب،

 انخراط األسر، النشاطات خارج التعليمية والمحاذية للتعليم،

 المرافق، النقل، خدمة
 الطعام، التنظيف،

 برتوكوالت الصحة
 واالختبارات المسحية،

 الموارد البشرية،
.والتواصل

 قامت مدارس مقاطعة
 فاييت العامة بفحص

 اإليجابيات والسلبيات
 للتوجيه التعليمي بشكل

 شخصي وجه لوجه، التعلّم
 عن بعد أو االفتراضي،

 ومزيج من كلتا المقاربتين. لقد قمنا باالستماع إلى أصوات
 الطالب، الموظفين والعائالت، جمع استطالع اآلراء حول

 استجابة المنطقة المدرسية في الربيع الماضي، وأخذ اآلراء
.حول السيناريوهات المحتملة للسنة الدراسية القادمة

 في النهاية، نحن نقر بأنه ال توجد هناك خطة توجيهية تعليمية
 واحدة تقوم بمعالجة االحتياجات اإلفرادية لطالبنا، مالئمة
 المخاوف اإلفرادية لموظفينا، االستجابة اإلفرادية لظروف

 عائالتنا، ودعم النجاح الجماعي لمجتمعنا المحلي. ال يوجد أي
 شيء أكثر أهمية من حياة طالبنا، موظفينا والعائالت، وسوف

 يبوء أي قرار ال يبدأ باإلقرار بطبيعة الكوفيد-تسعة عشر
 المرنة بالفشل. التحضيرات التي تبدو سليمة في يوم ما من

 الممكن أن تكون خطرة في اليوم التالي، باالعتماد على ارتفاع
 أو انخفاض الحاالت في المجتمع المحلي، الوالية، والوطن

.الخاصين بنا

 بناء على ذلك، لقد قمنا بابتكار خطة تقوم بتوفير خيارات
 للعائالت ومرونة لقادة المدرسة والمنطقة من أجل االستجابة
 السريعة إلى حالة تغييرات الكوفيد-تسعة عشر مع كل فحص

 يتم أخذه، تشخيص يتم صنعه، أو صرح علمي يتم اإلعالن
 عنه. تمنح مقاربتنا األولوية للصحة والسالمة، ترفع أقص حد

 إلمكانية فرص التوجيه التعليمي بشكل شخصي، تتضمن أفضل

 الممارسات من أجل حد انتشار الفايروس، توفر المرونة من
 أجل مالئمة الظروف المتغيرة مع الجائحة، وتتجاوب وتحترم

.الظروف اإلفرادية المواجهة للطالب، العائالت والموظفين

 هدف هذه الوثيقة هو مشاركة أفضل ما قمنا بالتفكير به في
 هذه النقطة من الزمن، فيما يتضمن لعرض عام لبروتوكوالت

 السالمة التي سوف يتم تطبيقها عندما يقوم الكادر والطالب
 بالعودة إلى الحرم، وخيارات التوجيه التعليمي المتنوعة التي

 سوف تكون متاحة لطالبنا. هذه السيناريوهات مبنية على
 المعلومات المتوافرة حالياً. سوف نقوم باالستمرا بتغيير،

 تعديل، وتطوير خطتنا ليس فقط قبل بداية السنة الدراسية، ولكن
 أيضاً بعد أن تقوم الصفوف بالمباشرة. مع أثناء تغّير الجائحة،

.سوف تقوم منطقتنا المدرسية بالتغّير أيضاً

 سوف يكون كل قرار نقوم بصنعه متوافقاً مع المتطلبات القادمة
 من السلطات االتحادية، تلك الخاصة بالوالية والمحلية فيما

 مكتب حاكم ،(CDC) يتضمن مراكز الوقاية والتحكم بالمرض
 كنتاكي، وزارة كنتاكي للصحة العامة، وزارة التعليم في كنتاكي

.ومديرية صحة لكسنغتون ومقاطعة فاييت

 تتبنى مدارس مقاطعة فاييت العامة مسؤوليتنا في تعليم وخلق
 فرص لكل واحد من الطالب وسوف لن نقوم بالتردد عن

 التزامنا بالتساوي واالمتياز. لقد أظهرت منطقتنا المدرسية
 المرة تلو األخرى مالذي من الممكن تحقيقه عندما تقوم

 عائالتنا، موظفونا ومجتمعنا المحلي بالعمل سوياً ولكن يكون
 هذا التحدي مختلفاً عن ذلك. نحن نطلب دعمكم المستمر

 وتعاونكم أثناء قيامنا بتطبيق خطة شاملة سوف تقوم بمالقاة
.احتياجات عائالتنا، طالبنا وموظفينا

،شريككم

ماني كالك

المدير العام لمدارس مقاطعة فاييت العامة

رسالة من المدير العام  مجلس إدارة تعليم
مقاطعة فاييت

 ماني كالك، المدير العام لمدارس
مقاطعة فاييت العامة

 ستيفاني
سبايرز، رئيس

 رايموند دانيالز،
نائب رئيس

داريل لوف

 كريستي
موريس

 تايلر مورفي

إعادة التصّور، إعادة التخّيل وإعادة التجديد 32 مجلس إدارة تعليم مقاطعة فاييت



 سوف يتطلب إعادة افتتاح المدارس اآلمن في وسط جائحة من منطقتنا المدرسية تطبيق مكمالت قوية من اإلجراءات
.الوقائية وتدابير الحّد المعززة، مع األخذ بعين االعتبار بأنه من الممكن أن تكون اإلغالقات المؤقتة ضرورية

:تشمل اإلجراءات الوقائية

ً :تبني تدابير الحّد المعززة على هذه اإلجراءات، ولكنها تتضمن أيضا

المطالبة باألقنعة.

تطبيق تدابير التباعد االجتماعي الممتدة.

تأسيس بروتوكوالت تنظيف وتعقيم إضافية.

التحقق من الحرارة واالختبار المسحي للكادر والطالب لألعراض.

توفيرمحطات تطهير أيدي إضافية.

مطالبة استخدام زجاجات المياه عوضاً عن نوافير الماء.

الحد من النفاذ إلى المباني.

 حتى مع وضع أفضل التدابير الوقائية وتدابير الحد، من الممكن أن تدعو الحاجة إلى تفعيل إغالقات مؤقتة. سوف
 يتم بناء القرارات حول نموذج التوجيه التعليمي األكثر مالئمة على انتشار الكوفيد-تسعة عشر ضمن المجتمع

.ومعدل اإلصابات في مقاطعة فاييت

العودة إلى الحرم

 

 مهمة مدارس مقاطعة فاييت العامة هي خلق مجتمع تعاوني يضمن إنجاز جميع الطالب على
.أعلى المستويات والتخرج جاهزين للتفوق في مجتمع عالمي

مبادىء اإلعادة الثالثة القائدة لفرقة التفكير

.سوف نقوم بوضع سالمة والصحة العامة لطالبنا، كادرنا، والعائالت أوالً 1
.سوف نقوم بضمان النفاذ والتساوي لجميع الطالب 2

 سوف نقوم بصنع خطة لن تقوم فقط بتوفير عدة سيناريوهات من أجل
.الدعم المستمر ولكن أيضاً بإعادة تخّيل التعليم في منطقتنا المدرسية 3

 سوف نقوم بتوصيل توجيه تعليمي عالي النوعية ووسائل دعم مقصودة
.إلى الطالب والعائالت بغض النظر عن نموذج التوجيه التعليمي 4

.سوف نقوم بالعمل التعاوني، الثابت والمبني على التوافق 5

المبادئ القائدة لنا

 إنشاء والمحافظة 
 على خطوط التواصل مع
 مديرية صحة لكسنغتون-

.مقاطعة فاييت

 المشاركة في جهود 
 تتبع االتصال كما يتم التوجيه

 به من قبل مديرية صحة
.لكسنغتون- مقاطعة فاييت

 نشر التعليم والوعي 
 حول الكوفيد- تسعة عشر،
 فيما يتضمن نشر اإلشارات

 في غرف الصف، الممرات،
 والمداخل حول األعراض

.واإلجراءات الوقائية

 تطوير 
 بروتوكوالت للطالب

 والموظفين الذين يشعرون
 بالمرض أو يختبرون
.أعراض في مدرسة

 صنع تعديالت 
 مالئمة ألولئك الذين يكونون
.بخطر أعلى لمرض شديد

إعادة التصّور، إعادة التخّيل وإعادة التجديد 54 مجلس إدارة تعليم مقاطعة فاييت



كام قال الكاتب جودسون موور، »النوعية األكرث أهمية ألية خطة هي املرونة إىل التغيري.« مبواجهة حالة جائحة 

الكوفيد-تسعة عرش املتغرية بشكل مستمر، فإن أي عرض توجيهي تعليمي واحد سوف يبوء بالفشل. بالنيابة عن 

مقاربة بقياس واحد يتم تفصيلها للجميع، قامت مدارس مقاطعة فاييت العامة بتطوير خيارين ميكن للعائالت االختيار 

بينهم والئحة بنامذج التوجيه التعليمي املتاحة التي سوف يقوم قادة املنطقة املدرسية بتطبيقها وفق املالمئة من أجل 

ضامن النجاح املستمر وسالمة الطالب والكادر.

نماذج التوجيه التعليمي »النوعية األكثر أهمية ألية خطة هي 
المرونة إلى التغيير.«

تؤمن مدارس مقاطعة فاييت العامة بأن الطالب يتعلمون بأفضل شكل عندما يكونون في الصف مع معلميهم وأقرانهم. عندما يكون بإمكاننا العودة اآلمنى إلى التوجيه التعليمي الشخص بشكل 
وجه لوجه مع التدابير الوقائية وتدابير الحد المالئمة، نحن ملتزمون بالقيام بذلك. بناء على معرفة بأن منطقتنا المدرسية سوف تحتاج إلى االستجابة الرشقة إلى طبيعة الجائحة المتغايرة، فإن 
»النموذج المرن« يمنح المدرسة وقادة المنطقة صالحية تطبيق واحد من ثالثة أشكال للتوجيه التعليمي والذي يكون أكثر مالئمة بناء على مستويات انتشار جائحة الكوفيد- تسعة عشر ضمن 
المجتمع الراهنة. تحت هذه الخطة، يمكن للطالب الدوام إلى المدرسة بشكل شخصي، المشاركة في التوجيه التعليمي غير التقليدي، أو أن يتم تقسيمهم إلى مجموعات أصغر تقوم بالتداور بين 

التعلّم بشكل شخصي وعن بعد من أجل رفع حد إمكانية التباعد االجتماعي. سوف تقرر الصحة العامة النموذج التعليمي األكثر آماناً، بناء على العلم، الدليل، واألوضاع على األرض.

خيار واحد 1:
النموذج المرن

أو أو

أو

نموذج واحد 1:

توجيه تعليمي تقليدي

عندما تسمح الظروف، سوف ُتَقِدم مدارس مقاطعة فاييت العامة 
توجيه تعليمي تقليدي، ضمن الحرم إلى جميع الطالب. عند 
تطبيق هذا النموذج، سوف يعود الطالب إلى الحرم وغرف 

الصف في جدول اعتيادي ويتلقون التوجيه التعليمي من معلميهم 
بشكل شخصي. سوف يتم تطبيق اجراءات صحة وسالمة معتبرة 

من أجل مالقاة المعايير المحددة من قبل مسؤولي الصحة على 
المستوى االتحادي، الوالية والمحلي من أجل تخفيض خطر 

االنتشار.

نموذج اثنان 2:

توجيه تعليمي هجين

عندما تتم الحاجة إلى تدابير تباعد اجتماعي معززة، سوف يتداور 
الطالب بين التعلّم ضمن الحرم والتعلّم في المنزل. ضمن هذا 

النموذج، سوف يتم تقسيم الطالب إلى مجموعتين أو أكثر من أجل 
خلق صفوف بأحجام أصغر وتخفيض عدد الطالب في المبنى في 
نفس الوقت. من الممكن أن يتم ذلك وفق مرحلة الصف، الكنية، 
عنوان المنزل، أو ترتيبات أخرى. يقوم الطالب في هذه الحالة 

بالتبديل بين التعلّم بشكل شخصي والتعلّم في المنزل، حيث تقوم 
المجموعات بالدوام في المدرسة بشكل متداور. عندما ال يكون 

الطالب متواجدون بدنياً في المدرسة، فإنهم سوف يكونون بالقيام 
بالتعلم في المنزل، المشاركة في الفرص التعليمية المبنية على 

المشاريع أو واجبات أخرى متعلقة. سوف يتم بذل كل جهد من 
أجل ضمان بأن الطالب الذين ينتمون إلى نفس عنوان المنزل 

يقومون باتباع نفس جدول المداورة. سوف يتم منح االعتبار إلى 
الطالب ذوي االحتياجات التعليمية اإلفرادية التي تتطلب توجيه 

تعليمي ضمن الحرم أكثر تكراراً.

نموذج ثالثة 3:

توجيه تعليمي غير تقليدي

من الممكن أن تدعو الضرورة إلى إغالقات قصيرة المدى 
ومتقطعة للمدارس تبعاً لمشورات الصحة العامة في حال 
حدوث موجة ارتفاع من حاالت الكوفيد-تسعة عشر في 

مجتمعنا المحلي. تحت هذه الظرورف، سوف يحدث 
 .NTI التعليم والتعلّم عبر التوجيه التعليمي غير التقليدي أو

طّبقت مدارس مقاطعة فاييت العامة ال NTI ألول مرة 
في نيسان/أبريل 2020، مع وقت قصير جداً للتخطيط أو 

 NTI التحضير. في حال دعت الحاجة إلى التحويل إلى ال
في المستقبل، فإن خبرة التعلّم عن بعد للطالب سوف تكون 
مختلفة بشكل جذري. لقد قامت اللجنة التعليمية الفرعية من 

فريق عمل اإلعادات الثالثة بعمل شاق ومفّصل من أجل 
ضمان بأن يكون ال » 2DL NTI:التعليم عن بعد المتباين« 

أكثر جاذبية، أكثر قوة ويتم تطبيقه بشكل ثابت مستمر في 
أرجاء المدرسة على مستوى جميع المراحل الصّفية. لقد تم 

اتخاذ خطوات من أجل شراء منهاج تعليمي مشترك على 
االنترنت، اختيار منصة تعليم افتراضي ثابتة، واالستثمار 
في التكنولوجيا بشكل واحد إلى واحد على مستوى المنطقة 

بأسرها. سوف يتلقى المعلمون على مستوى المنطقة لتطوير 
مهني مفّصل قبل أول يوم من المدرسة.

خيار اثنان 2:

أكاديمية التعليم االفتراضي

سوف توفر مدارس مقاطعة فاييت العامة خيار تعليم 
افتراضي بشكل كامل للعائالت المهتمة. سوف يتلقى الطالب 

المسجلون في أكاديمية التعليم االفتراضي توجيه تعليمي 
يومي وسوف يتفاعلون مع المعلمين وفق جدول يومي 

محدد. سوف تتم المطالبة بالدوام اليومي في الصفوف على 
اإلنترنت، باإلضافة إلى المشاركة في الواجبات اليومية. 

سوف يشابه مستوى التوقعات والمحاسبة ذلك الخاص بغرفة 
الصف التقليدية، ولكن سوف يتم القيام بها عبر اإلنترنت.

ال يجب أن يتم خلط هذا الخيار مع التوجيه التعليمي غير 
التقليدي، والذي سوف يتم استخدامه من أجل اإلغالقات 

قصيرة المدى وفق شروط الصحة العامة. لن يتم استخدام 
الرزم الورقية في أكاديمية التعليم االفتراضي الخاص 

بمدارس مقاطعة فاييت العامة.
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1

2

النماذج التوجيهية التعليمية

كيف نقوم باالختيار؟

خيار واحد

خيار واحد

النموذج المرن
سوف يتم بناء القرارات حول أي من نماذج التوجيه التعليمية هو األكثر مالئمة على انتشار الكوفيد-

تسعة عشر ضمن المجتمع المحلي ومعدل اإلصابات في مقاطعة فاييت.

مستوى االنتشار 
في المجتمع 

المحلي
(كما يتم تحديده من قبل 
مسؤولي صحة الوالية 

وأولئك المحليين)

استجابة
(كما يتم تحديدها من قبل 

مدارس مقاطعة فاييت 
العامة بالمشورة مع 

مديرية صحة لكسنغتون-  
مقاطعة فاييت)

انتشار منخفض/غير موجود انتشار ضعيف/ متوسط انتشار معتبر

نموذج التوجيه 
التعليمي

(كما يتم تحديده من قبل 
مدارس مقاطعة فاييت 

العامة)

نموذج واحد 1:
توجيه تعليمي تقليدي

توجيه تعليمي بشكل شخصي مع 
إجراءات، عمليات وبروتوكوالت 

وقائية.

نموذج ثالثة 3:
توجيه تعليمي غير تقليدي

تطبيق توجيه تعليمي عن بعد مستهِدف أو 
تبني تعليم عن بعد على مستوى المدرسة أو 
المنطقة المدرسية بأسرها حسب الضرورة. 

تتضمن الخيارات اإلغالق المستهِدف من 
أجل عزل وتطهير المناطق المتأثرة، اإلغالق 

قصير المدى من أجل السماح بالتنظيف 
العميق للمبنى بأسره، أو اإلغالق الممتد لمدة 

أربعة عشر 14 يوماً على االقل.

نموذج اثنان 2:
توجيه تعليمي هجين

تطبيق جداول متداورة للطالب 
بين التعلّم بشكل شخصي والتعلّم 

عن بعد.

أكاديمية التعليم االفتراضي
سوف يتلقى الطالب المسجلون في أكاديمية التعليم االفتراضي توجيه تعليمي يومي وسوف يقومون بالتفاعل مع 

المعلمين وفق جدول محدد. سوف تتم المطالبة بالحضور اليومي للصفوف على اإلنترنت، باإلضافة إلى المشاركة في 
الواجبات اليومية.

الجدول الزمني
تكليف فرقة تفكير وتخطيط 

اإلعادات الثالثة

نيسان/أبريل 2020 تأسيس وبدء عمل لجان 
اإلعادة الثالثة

أيار/مايو 2020

استبيانات الطالب، األسرة والموظفين 
المتعلقة ِب: استجابة مدارس مقاطعة 

فاييت العامة للكوفيد- تسعة عشر

12-30 حزيران/يونيو 2020
 استبيان األسرة المتعلق ب:

السنة الدراسية 2020 - 2021

1- 12 تموز/يوليو 2020

استبيان الموظفين المتعلق ب: 
السنة الدراسية 2020 - 2021

8- 19 تموز/يوليو 2020

معهد قيادة المدير العام

14 -16 تموز/يوليو 2020

تقديم عرض إلى مجلس إدارة التعليم

23 تموز/يوليو 2020

بدء فترة تعلّم األسرة 
لمعلومات أكاديمية التعليم 

االفتراضي

3 آب/أغسطس 2020

أول يوم للمعلمين

10 آب/أغسطس 2020

أول يوم من المدرسة

26 آب/أغسطس 2020
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ابتداء من 3 آب/أغسطس، 2020، سوف تتلقى العائالت معلومات حول أكاديمية التعليم االفتراضي لمدارس 
مقاطعة فاييت العامة من أجل مساعدتهم على صنع قرارات التسجيل التي تالقي احتياجات أطفالهم بأفضل شكل 
ممكن. سوف يقوم أولئك الذين يختارون أكاديمية التعليم االفتراضي لمدارس مقاطعة فاييت العامة بالقيام بصنع 

التزام بذلك لمدة الفصل األول على األقل.

سوف يعود المعلمون والكادر إلى المدرسة في يوم 10 آب/أغسطس، 2020 من أجل تلقي تدريب مهني ممتد والبدء بالتخطيط لعام 
2020-2021 الدراسي.

سوف يكون أول يوم رسمي من المدرسة لجميع الطالب هو يوم األربعاء، 26 آب/أغسطس، 2020. سوف يمثل هذا  تاريخاً أكثر 
تأخيراً من تاريخ بدء منطقتنا المدرسية عادة، ولكن سوف يسمح لنا هذا التغيير بانتهاز فرصة المرونة الممنوحة لنا من قبل قانون 
الوالية من أجل امتالك سنة دراسية أقصر، والذي من الممكون أن يكون ذو أهمية محورية في حال دعت الحاجة إلى اإلغالقات 

المتقطعة. نحن نتوقع بأن يكون آخر يوم من العام الدراسي 2020-2021 هو يوم الثالث عشر 13 من ايار/مايو، 2021.

العودة إلى المدرسة

سوف يتم بناء القرارات حول إما 
كان سوف يتم عرض توجيه تعليمي 
شخصي ضمن الحرم، توجيه تعليمي 

غير تقليدي أو نموذج هجين على 
عوامل الصحة العامة مثل معدل 

حاالت الكوفيد-تسعة عشر المؤكدة في 
مجتمعنا المحلي أو التعرضات ضمن 

مجتمع المدرسة.

بالتعاون مع مديرية الصحة في 
لكسنغتون- مقاطعة فاييت، سوف تقوم 

مدارس مقاطعة فاييت العامة بإعادة 
اعتبار النماذج التعليمية تقريباً كل 

ستة أسابيع بناء على تغيرات شروط 
الصحة العامة وخبرة التطبيق، إال في 
حال بروز قضية طارئة تتطلب تغييراً 

آنياً.

سوف يتم إعادة اعتبار شروط الصحة 
العامة قرب النوافذ الزمنية التالية:

أسبوع الثامن والعشرين 28 من أيلول/
 سبتمبر إلى الثاني 2 من أكتوبر/تشرين

األول، 2020

 أسبوع الثاني 2 من إلى السادس 6 من
نوفمبر/تشرين الثاني، 2020

عطلة الشتاء

 أسبوع الثامن 8 من إلى الثاني عشر
. 12 من شباط ، 2021

عطلة الربيع

» NTI-2DL: التوجيه التعليمي غير 
التقليدي – التعلّم عن بعد المتباين« 11

NTI-2DL : التوجيه التعليمي غير 
التقليدي التعّلم عن بعد المتباين –

عندما قام الكوفيد-تسعة عشر بإغالق المدارس في مارس/آذار من عام 2020، امتلك المعلمون والعائال لوقت قصير من أجل التخطيط 
وواجهوا منظور غير مؤكد حول مدى طول المدة الزمنية التي سوف تبقى فيها المدارس مغلقة. على الرغم من الجهود الملحوظة من 

أجل إبقاء الطالب منخرطين في التعلّم، فإن قد ثبت بأن التوجيه التعليمي غير التقليدي (NTI) لم يكن بديالً عن الدروس في الصف بشكل 
شخصي. ولكن وكما كتبت مايا أنجلو بشكل مشهور، »لقد قمت في ذلك الوقت بما عرفت القيام به. اآلن وبعد أن أصبحت معرفتي أفضل، 

سوف أقوم باألداء بشكل أفضل.« لقد قضى المعلمون، المدراء، وقادة المنطقة ساعات ال تحصى منذ شهر أيار/مايو في العمل من أجل 
ضمان بأن تطبيقنا التالي للتوجيه التعليمي غير التقليدي (NTI) سوف يكون.

هذا هو ما بإمكان العائالت توقعه من » NTI-2DL: التعّلم عن بعد المتباين«

الهياكل: خبرات التعّلمالمحاسبة:

سوف تقوم المدارس بخلق جدول 
عام ل » NTI-2DL« سوف يتم 
تطبيقه بشكل مستمر ثابت (يومياً، 

أسبوعياً، إلخ).

سوف يتم تقييم تعلّم الطالب بشكل 
مستمر. 

سوف يقوم المعلمون بتشخيص 
التعلّم غير المكتمل من أجل 

تعريف الفجوات وتحديد 
االحتياجات اإلفرادية من أجل 

التسريع.

سوف يمتلك الطالب منفذاً إلى 
تعلّم مالئم على مستوى الصف 

من قبل برامج منهاج رقمية 
ومنهاج يتم تبنيه من قبل المنطقة 

المدرسية.

سوف يقوم المعلمون بإدارة 
تقييمات تأسيسية مستمرة مع تقديم 
استجابة ضمن إطار زمني مالئم.

سوف تستخدم المدارس منصة 
عمل مشتركة (نظام إدارة تعلّم) 

من أجل توصيل التوجيه التعليمي: 
إّما عبر الغووغل كالسرووم أو 

كانفاس.

سوف يمتلك المعلمون لتوقعات 
أكاديمية مرتفعة لجميع الطالب.

سوف يركز المعلمون على التعلّم 
الجديد والنمو لكل طالب.

سوف تقوم المدارس بتطبيق 
بروتوكوالت تواصل واضحة من 

المدرسة إلى المنزل.

سوف تقوم األسر بتلقي وثائق 
وتقارير بشكل منتظم حول 

مشاركة الطالب، إتقان الطالب، 
والعالمات.

سوف يقوم المعلمون بتوفير توجيه 
تعليمي قوي عبر تطبيق إطار عمل 

للتعليم عن بعد يتضمن توجيه تعليمي 
مباشر متزامن وتعليم ُمقاد غير 

متزامن من أجل تمييز التعليم وتسهيل 
االندماج العميق.
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طلب جهاز كروم بوك
سوف تقوم كل مدرسة بتطوير وتطبيق خطة من أجل توزيع أجهزة الكروم بوك إلى 

طالبهم في بداية السنة الدراسية. سوف تقوم المدارس بالتواصل حول الخطط مع 
األسر مباشرة. متى بدأت المدرسة، الرجاء التواصل مع المدرسة التي تم تسجيل 

طفلكم فيها في حال حاجتكم إلى جهاز.

طلب نفاذ إلى اإلنترنت
سوف يتم توزيع بقع نشر شبكة اإلنترنت الحارة (هوت سبوت) عبر مراكز خدمة 

الشباب وموارد األسرة ويمكن لكل بقعة نشر حارة دعم عدة طالب ضمن أسرة ما. 
في حال عدم امتالك أسرتكم لنفاذ اتصال إلى االنترنت، الرجاء التواصل مع مركز 

خدمة الشباب وموارد األسرة في مدرسة طفلكم.

توقعات الطالب واألسرة
تبقى  األجهزة وبقع نشر الشبكة الحارة التي يتم توفيرها للطالب ملكية مدارس 

مقاطعة فاييت العامة. ُيتوقع من الطالب واألسر أن يقوموا بالعناية باألجهزة، أشرطة 
الشحن، وبقع نشر الشبكة الحارة والحفاظ عليهم سالمين من الضرر. يتوجب أن يتم 
شحن الجهاز كل ليلة كي يكون جاهزاً ليتم استخدامه في اليوم التالي. عند االتصال 

على االنترنت، ُيتوقع من كل طالب أن يقوم بممارسة مواطنة رقمية جيدة. أثناء 
التوجيه التعليمي التقليدي أو الهجين، يتوجب أن يتم أخذ األجهزة إلى المدرسة في كل 

يوم. في حال كان هناك مشكلة في الجهاز، يتوجب على الطالب أو األسرة االتصال 
مع مكتب المساعدة أو إعالم وتقرير القضية إلى مدرستهم

تؤمن مدارس مقاطعة فاييت العامة بأن كل طالب يحتاج إلى منفذ إلى التكنولوجيا من أجل 
أن يكون ناجحاً في أية مبادرة تعليمية افتراضية، عن بعد، أو هجينة. نحن نؤمن أيضاً بأنه 

من الممكن للنفاذ إلى األدوات الرقمية أن يقوم بتحسين التوجيه التعليمي بشكل شخصي. 
بسبب ذلك، نحن نقوم باستثمار من أجل التحول الكامل إلى شكل واحد إلى واحد على مستوى 

المنطقة المدرسية بأكملها وتوفير جهاز محمول إلى كل طالب. ابتداء من آب/أغسطس 
2020، سوف يتوافر جهاز كروم بوك لكل طالب في المنطقة. سوف تستمر مدارس مقاطعة 

فاييت العامة أيضاً بتوفير بقع نشر شبكة اإلنترنت الحارة (هوت سبوت) إلى العائالت التي 
ال تمتلك منفذاً إلى اإلنترنت. سوف يسمح هذا لكل طالب بأن يمتلك منفذاً إلى الموارد الرقمية  

التي تكون محورية في مساعدة كل طالب على اإلنجاز أثناء جائحة الكوفيد- تسعة عشر.

التكنولوجيا

مكتب مساعدة الطالب واألسرة

يمكن للطالب و العائالت التي تواجه 
مشاكل تقنية مع األجهزة أة بقع نشر 
الشبكة الحارة التي يتم إصدارها من 
قبل المنطقة الحصول على المساعدة 

من قبل مكتب مساعدة الطالب واألسرة

هاتف:
859-381-4410

ساعات الصيف
االثنين - الجمعة
8 ص حتى 6 م

ساعات السنة الدراسية
 (ابتداء من 24 آب/اغسطس، 2020)

االثنين – الجمعة،
8 ص حتى 8 م

 أكاديمية التعليم االفتراضي لمدارس مقاطعة فاييت العامة
واختالفها عن التوجيه التعليمي غير التقليدي

خالل السنة الدراسية 2020-2021، سوف توفر مدارس مقاطعة فاييت العامة الفرصة إلى العائالت من أجل تسجيل أطفالهم في أكاديمية تعليم افتراضي. 
هذا سوف يكون برنامج مستقل ومنفصل بشكل كامل وسوف يقوم بخدمة الطالب من أنحاء المنطقة المدرسية، بخالف التوجيه التعليمي غير التقليدي 

(NTI)، والذي يتوجب أن يتم استخدامه من أجل اإلغالقات قصيرة المدى فقط. بشكل متباين، أكاديمية التعليم االفتراضي مصممة كي يتم استخدامها لمدة 
زمنية ممتدة، مثل فصل أو سنة دراسية وهي بديل مقارن للتوجيه التعليمي بشكل شخصي.

أكاديمية التعليم االفتراضي 
لمدارس مقاطعة فاييت العامة )NTI( التوجيه التعليمي غير التقليدي

يقوم الطالب المسجلون في أكاديمية التعليم 
االفتراضي لمدارس مقاطعة فاييت العامة فقط 
بالدوام في البرنامج. االلتزام بالتسجيل يستمر 

لمدة فصل واحد على األقل.

في أي نقطة زمنية من السنة الدراسية، يمكن 
لبعض أو جميع طالب مدارس مقاطعة فاييت 

العامة المشاركة في التوجيه التعليمي غير 
التقليدي (NTI) كما تدعو الضرورة.

طالب

المنهاج مبني على االنترنت ويقوم الطالب 
بالعمل وفق سرعتهم الخاصة عبر الدروس 

والنماذج الخاصة بكل مادة. سوف يقوم المنهاج 
بمالقاة معايير كنتاكي األكاديمية.

المنهاج هو نفس المنهاج في التوجيه التعليمي 
في المدرسة. سوف يقوم المعلمون بإيصال 

الدروس عبر طرق متنوعة تشمل الفيديوهات، 
اتصاالت الفيديو، والبث المباشر. يمكن للطالب 

العمل على المشاريع أو التعلّم المستقل.

منهاج وتوجيه تعليمي

برنامج تعليمي على االنترنت يقوم الطالب 
بالمشاركة فيه عوضاً عن التوجيه التعليمي الشخصي 

ضمن الحرم. يتبع نفس الرزنامة مثل المنطقة 
ويمتلك ساعات محددة للطالب كي يقوموا بحضور 
االجتماعات على االنترنت والمشاركة في الصفوف 

االفتراضية. االلتزام اليومي الزمني قرين بوقت 
التوجيه التعليمي في المدرسة.

بديل عن التوجيه التعليمي التقليدي بشكل 
شخصي ضمن الحرم يتم تطبيقه من أجل 

االستمرار بالتعليم والتعلّم عندما تكون المدارس 
والمناطق المدرسية غير قادرة على االفتتاح 

بسبب الظروف مثل الظروف الجوية القاسية أو 
المرض المنتشر.

تعريف

يمتلك الطالب معلمي أكاديمية تعليم افتراضي 
لمدارس مقاطعة فاييت العامة معينين لهم 

يقومون بتوفير التوجيه التعليمي، الواجبات، 
والعالمات.

في حال دعت الضرورة إلى أيام توجيه تعليمي غير 
تقليدي NTI، سوف يقوم جميع أساتذة مدارس مقاطعة 

فاييت العامة بتوفير توجيه تعليمي إلى طالبهم. معلم 
صف الطالب بشكل شخصي ضمن غرفة الصف خو نفس 

.NTI المعلم الخاص به/بها خالل ال

معلمون

يمكن للطالب المسجلين في أكاديمية التعليم 
االفتراضي لمدارس مقاطعة فاييت العامة 
المشاركة في الرياضات ونشاطات خارج 
المنهاج في المدرسة التابعة لمنطقة الدوام 

المدرسي الخاص بهم.

يشارك الطالب في الرياضات ونشاطات خارج 
المنهاج في المدرسة التي يكونون مسجلين فيها.

الرياضات والنشاطات خارج المنهاج
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بروتوكوالت الصحة والسالمة

عدم تواجد اللوازم المشتركة
سوف يمتلك جميع الطالب منفذاً إلى 

لوازم إفرادية من أجل إزالة الحاجة إلى 
مشاركة اللوازم.

التنظيف
سوف يتم تطبيق المزيد من 

بروتوكوالت التنظيف والتطهير في 
جميع غرف صف، مدارس، مؤسسات 
وحافالت مدارس مقاطعة فاييت العامة. 
تم تأمين لوازم التنظيف مسبقاً من أجل 

ضمان توافرها 

ازدحام الممرات المخفّض
سوف يتم تعديل جداول المدرسة من 
أجل تخفيض ازدحام الممرات. من 

الممكن أن تتضمن االجراءات  أوقات 
الجرس المتداخلة أو قيام المعلمين 

باالنتقال من غرفة صف إلى غرفة 
صف أخرى عوضاً عن قيام الطالب 

بتبديل الصفوف.

اإلشارات
سوف يتم عرض إشارات تقوم بتذكير 

الطالب بأهمية برتوكوالت السالمة في 
أنحاء المبنى.

الوقت في الخارج
متى أمكن ذلك، سوف يتم بذل 

الجهود من أجل عقد الصفوف في 
الخارج. سوف يتم القيام بفترات 
استراحة معّدلة من أجل ضمان 

التباعد االجتماعي, لن يتم استخدام 
معدات حدائق اللعب.

تدريب
سوف يتلقى الطالب والكادر تدريباً 

عن اجراءات الوقاية من الكوفيد-تسعة 
عشر، فيما يتضمن التباعد االجتماعي 

واستخدام أغطية الوجه. سوف تقوم 
اللوحات والتواصل المستمر باإلضافة 

إلى وإعادة تعزيز التدريب.

مطهر األيدي
سوف يتم توفير مطهر األيدي، مع 
محطات تطهير األيدي في مداخل 

المبنى، المساحات المشتركة وغرف 
الصف.

التزام األسرة
سوف يتم طلب الشهادة بأن الطالب 

ال يمتلك حمى ولم يقم بإظهار أية 
من أعراض الكوفيد-تسعة عشر 

خالل الثمانية وأربعين 48 ساعة 
السابقة من قبل العائالت التي ُترسل 

أطفالهم إلى المدرسة.

غسل األيدي
سوف يتم توفير وقت من أجل غسل 

األيدي المتكرر خالل اليوم، باإلضافة 
إلى ما قبل و ما بعد الوجبات.

التباعد االجتماعي
سوف يكون هناك مساحة 

زائدة في أرجاء المبنى وفي 
غرف الصف. سوف يتم تعديل 

تصميم غرف الصف واجراءات 
الوصول والصرف من أجل 

المحافظة على االتباعد البدني. 
سوف يتم تعليم األرضيات من 
أجل اإلشارة إلى التباعد اآلمن.

الدخول والنفاذ المحدود
سوف يتم وضع قيود على نقاط 

الدخول إلى المباني والحّد من النفاذ 
إلى المدارس إلى الطالب والكادر 

بأكبر قدر ممكن. لن يتم السماح 
بالبرامج الخاصة أو النشاطات التي 

تدعو زواراً إلى المبنى.

مناطق العزل
سوف تمتلك المدارس لمناطق 

معينة من أجل عزل واإلشراف 
على الطالب المرضى حتى 

يتم استالم الطفل من قبل 
األهل، ولي األمر، أو الشخص 
المعّين. لن يتم السماح للطالب 

مع أعراض أمراض خمجية 
بالتواجد في الصف.

استبيان األسئلة الصحي
سوف يقوم الكادر والطالب 

باستكمال استبيان أسئلة صحي، 
باإلضافة إلى تحققات عناية يومية.

أغطية الوجه
يتوجب على جميع الطالب في 

الصفوف من الصف األول وحتى 
الثاني عشر، باستثناء أولئك الذين 

يمتلكون استثناء طبي، ارتداء قناع 
عندما يقوموا باالنتقال حول المبنى أو 
عند الجلوس بشكل يبعد أقل من ستة 

أقدام عن بعض. سوف يقوم جميع 
الموظفون بارتداء أقنعة. سوف يتم 

توفير األقنعة إلى أية طالب أو أعضاء 
كادر ال يمتلكون أقنعة.

التحقق من الحرارة
سوف يتم أخذ حرارة كل من يقوم 

بالدخول إلى مباني مدارس مقاطعة 
فاييت العامة.

أدوات الوقاية الشخصية 
)PPE(

لقد قامت مدارس مقاطعة فاييت العامة 
بشراء أقنعة وأدوات وقاية شخصية 
أخرى من أجل ضمان أن يتم تزويد 

جميع الطالب والموظفين باللباس 
المالئم.
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تغذية الطفل

فرض غسل اليدين
سوف نتاكد من ان جميع الطالب يغسلون 

ايديهم قبل وبعد خدمة الوجبة.

النظام التحركي المدرسي
بناء على التسهيالت المتوفرة وتسجيالت الطالب 

في كل مدرسة، سيعمل مديروا الكافتيريا مع 

المديرين لتحديد ترتيبات الخدمات والوجبات 
لزيادة التباعد االجتماعي الى اقصى حد بناء على 

المساحة المتاحة. تتضمن الخيارات لصفوف 
التقديم، االقتناء من المحطات او توصيل الوجبات، 

لدى الطالب اذا 

سياكلون في الكافتيريا او صالة االلعاب الرياضية 
او الفصول الدراسية.

تطهير االسطح
سوف نقوم بتطهير االسطح بانتظام

االبعاد االجتماعي
سيبقى الطالب على بعد ستة اقدام اثناء تلقي الطعام

وتناولة، ستساعد الالفتات والعالمات االرضية على 
توصيل التوقعات للموظفين والطالب.

عدم مشاركة الطعام
سنقضي على مشاركة الطالب الطاوالت 

المشتركة و تقاسم الطعام بينهم

تدابير السالمة و معدات الحماية 
الشخصية

يتبع موظفو طاقم تغذية االطفال اجراءات 
التشغيل القياسية فيما

يتعلق بسالمة التغذية واجراءات السالمة 
المتعلقة ب كوڤد 1٩ ( بما في ذلك االقنعة، 

االبعاد االجتماعي، الحاجز الزجاجي الشبكي، 
و تطهير اضافي لالسطح و مناطق التالمس 

العالية).

االخذ و الذهاب لتناول وجبة االفطار
سيتم توفير وجبة االفطار للطالب باستالمها واالخذ 

بها الى الصف الدراسي عند دخول المدرسة.

مراجعة برنامج خطط الحساسية 
الغذائية

قبل استئناف المدرسة، سيراجع المعلمون و 
قادة المدارس الحساسية الغذائية، مخطط ٥04، 

ولضمان توفير.     تسهيالت اماكن االقامة 
المختصة بالتعليم الفردي.

االنثنائية ) المرونة(
وضعت المدارس الحكومية العامة لمقاطعة 
فاييت خطط االحتماالت الالزمة  لضمان 

استمرار خدمة الوجبات 

اثناء التعليم عن بعد وسيناريو اغالق المدارس.

خدمة الغذاء
وجبات الغذاء ستكون وجبات فردية، مع حاويات و 
اواني بالستيكية يمكن التخلص منها و تستخدم لمرة 

واحدة. و سيتم ازالة محطات الطعام و محطات التوابل 
ذاتية الخدمة.

وسائل النقل

عدد اقل من الراكبين
يتم تشجيع جميع العائالت التي يمكنها نقل 

اطفالهم الى المدرسة على القيام بذلك للمساعدة 
في تقليل عدد الطالب في الحافلة

المساحة المصممة
التالميذ الذين لديهم سبب طبي او اصغر 

من ان يرتدوا قناعا سيتم تخصيص 
المقاعد االمامية من الحاملة لهم.

فحوصات درجة الحرارة
الحافالت التي تشمل المرافقين سيقومون بفحص 

درجات حرارة الطالب اثناء صعودهم الى 
الحافلة

  سيجلس الطالب المصابون بالحمى في قسم 
معين وتلقي العناية الطبية في المدرسة. واذا لم 

يكن هناك 

مراقب للحافلة، من ثم يتم اخذ درجة حرارة 
الطالب من قبل موظفي المدرسة عند الوصول.

االبعاد االجتماعي
سيجلس التالميذ بعيدا قدر االمكان في 

الحافلة لتعزيز االبعاد االجتماعي.

تغطية الوجة
يجب على جميع الطالب في الصفوف من 

االول الى الثاني عشر، باستثناء اولئك الذين 
حصلوا على 

اعفاء طبي، ارتداء قناع في الحافلة. اولئك 
الذين ال يستطيعون ارتداء القناع سيكون لديهم 

قسم جلوس 

مخصص. سيرتدي جميع الموظفين االقنعة.

الصعود للحافلة
في الصباح، سيتم تحميل الحافالت من 
الخلف الى االمام، و تفريغها من االمام 

الى الخلف. و سيتم 

تعيين المقاعد المناسبة للطالب بعد الظهر.

االيدي النظيفة
سيتم توفير المطهر اليدوي في الحافلة اثناء 

دخول الطالب و خروجهم.

تنظيف باص المدرسة
سيتم تعقيم الحافالت بين كل مسار وفي 

نهاية اليوم.
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 اليوم الدراسي النموذجي

ابدا
هنا

ضمان االسرة لصحة الطالب
قبل مغادرة الطالب المنزل، تشهد 
العائالت على ان طفلها ال يعاني 

من الحمى ولم تظهر علية اي 
اعراض من كوڤد 1٩ لمدة 48 

ساعة.

االيدي النظيفة
سيقوم الطالب بتعقيم اليدين اثناء 

صعودهم الى الحافلة.

موقف الباص
يجب على الطالب 

االلتزام باالبعاد 
االجتماعي في موقف 

الحافالت.

وضع االقنعة
يجب ان يرتدي الطالب في 
الصفوف من 1 -12 قناعا 

للصعود الى الحافلة.

االفتات
سيتم عرض ملصقات 

توكد بروتوكوالت 
السالمة في جميع 

انحاء المبنى.

انظر لالسفل
سيتم وضع عالمة 

على االرضيات 
لتعزيز المسافة 

االجتماعية.

تناول وجبة االفطار
يقتني الطالب وجبة االفطار في 

الطريق الى الفصل الدراسي

االنتشار
سيجلس الطالب بعيدا قدر 

االمكان في الحافلة لتعزيز المسافة 
االجتماعية.

فحوصات لدرجة الحرارة
اذا كانت الحافلة تحتوي 

على مراقب، فسيتم اجراء 
فحوصات درجة الحرارة.

الخلف الى االمام
سيقوم الطالب بالصعود الى الحافلة 

من الخلف لالمام.

ركوب الحافلة
مطهر اليدين،المقاعد المخصصة، 

العودة الى المنزل.

الوصول االمن
سيقوم الطالب بتفريغ الحافلة 

من االمام الى الخلف.
الفحص الصحي

سيتم فحص درجة حرارة 
الطالب قبل دخول المبنى، 
ما لم يصلوا في حافلة وجد 

المرافق على متنها والذي اتمم 
فحص درجة الحرارة.

التحقق من لبس القناع
باستثناء حالة االستثناء الطبي، يجب 
ان يرتدي الطالب في الصفوف 1 - 

12 قناعا لدخول المدرسة.

االبعاد االجتماعي
سيبقى الطالب على بعد ستة اقدام 

في خط الصف المدرسي، في 
الممرات، في المناطق المشتركة، 

وبقدر االمكان في الفصول 
الدراسية.

الغداء
اغسل يديك قبل الغداء، ال 
ليلمس الوجبات، و توفير 

وجبات الغداء المعباة مسبقا، 
والمسافة االجتماعية، والمقاعد 
المخصصة، وغسل اليدين بعد 

الغداء.

مغادرة اليوم الدراسي
سيتم اعادة هيكلة اجراءات 

مغادرة اليوم الدراسي للحد من 
تدفق الطالب المغادرين في 

نفس الوقت.

الحافلة النظيفة
سيتم تنظيف الحافالت قبل 

الوصول الى المدرسة

معقم اليديين
تواجد محطات التعقيم 

في مدخل المدرسة وفي 
جميع انحاء المبنى.

المساحة االمنة
تباعد مكاتب الطالب في 

الفصول الدراسية، و كلهم 
يواجهون في نفس االتجاة.

االنتقاالت
سيتم تقليل حركة المرور في 

الممرات، و جداول الحمام 
ستعزز المسافة االجتماعية.
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دعم الطالب واالسرة

لطلب المساعدة، يرجى االتصال بمدرسة طفلك او مكتب المقاطعة على ٤1٠٠-3٨1 ٨٥٩.
fcps.net/gethelp تم تطوير نموذج طلب المساعدة عبر االنترنت وسيكون متاحا على

االحتياجات االساسية

ستظل مراكز موارد االسرة وخدمة 
الشباب مفتوحة  و متاحة لمساعدة 

العائالت التي تواجة انعدام االمن الغذائي 
او عدم االستقرار السكني او االحتياجات 

االساسية االخرى.

التعليم العاطفي االجتماعي

كجزء من خطة االستثمار الشاملة للسالمة 
المكونة من 10 نقاط في المنطقة، تم بالفعل 

اختيار منهج التعلم العاطفي االجتماعي 
للمدارس االبتدائية، والمتوسطة والثانوية. 

استمرت هذة الجهود اثناء اغالق المدارس 
وسيستمر تنفيذ هذا المنهج كما هو مخطط 

للعام الدراسي 2020- 2021.

دعم الصحة النفسية

سواء كان الطالب يتعلمون في المواقع 
المدرسية، او التعلم من خالل التدريس 
الغير تقليدي، او المسجلين في اكاديمية 

التعلم االفتراضية، ستقدم مدارس محافظة 
فاييت العامة دعما مرنا،  سيتوفر 

اخصائيو الصحة العقلية في المنطقة، 
واالخصائيون االجتماعيون بالمدرسة، 

ومستشارو المدرسة، و اخصائيو 
توجية االطفال لتقديم الخدمات المباشرة 

التي تتعلق باالحتياجات االكاديمية و 
االجتماعية  والعاطفية والعقلية.

في مدارس مقاطعة فاييت العامة، نحن ملتزمون بخدمة الطفل باكملة. نحن ندرك انة من اجل ان يكون الطالبناجحين 
اكاديميا، يجب تلبية احتياجاتهم االساسية، والتي تشمل مكانا امنا للعيش، والحصول على الطعام، والرعاية الطبية و 
العناية باالسنان، و خدمات الصحة العقلية، وغيرها من الضروريات. تقريبا يتاهل  ما يقرب ٦ من كل 10 طالب 

في منطقتنا بالحصول على الوجبات المجانية او باسعار مخفضة، ومنذ ظهور الكوڤد 1٩ ساءت الظروف االقتصادية 
للعديد من مجتمع ليكسينتون.

بين 1٦ مارس و 2٧ مايو 2020، قدمت مدارس مقاطعة فاييت العامة 3٦٥.٩3٩ وجبة لالطفال والشباب،  واجرت 
2٧،030  اتصاال للصحة العقلية مع االطفال والشباب، ووزعت 2٧،٧00 حقيبة ظهر مليئة بالطعام ولوازم التنظيف 
و منتجات النظافة للطالب واالسر، و قدمت موارد التكنولوجيا في شكل اجهزة الكروم بوك  بمعدل 1٩،٦٥8 واجهزة 

الكبيوتر المحمولة باالضافة الى توفير 433 نقطة اتصال باالنترنت.

بينما نتطلع الى العام الدراسي 2020 - 2021، تم تطوير الخطط بالفعل ليس لضمان استمرارية الخدمات فحسب، 
ولكن ايضا لتحسين عروضنا.

فرق لمشاركة االسرة والمجتمع
وقد قامت العديد من المدارس بتجربة هذه االستراتيجية بنجاح كبير،  سنقوم بتوسيع هذا النموذج النشاء فرق مشاركة 

اسرية قائمة على المدرسة في كل مدرسة لبناء عالقات مقصودة مع العائالت وتقديم الدعم الالزم لتعزيز العائالت الصحية 
والناجحة. 

الهدف هو مساعدة المدارس على اشراك االسر بشكل افضل في تعليم اطفالهم من خالل تمكينهم ومنحهم صوتا وفرصة 
للدفاع عن اطفالهم.  و ستتواصل الفرق ايضا مع العائالت بانتظام الجراء » فحوصات العافية« لمعرفة كيف تسير االمور،  

وتلقي التدريب على النهج واالستجابات المستنيرة من الصدمات والعمل مع العائالت لتحقيق االكتفاء الذاتي من خالل التدريب 
الوظيفي والتقدم التعليمي واحالة الوكاالت.

شبكة تعلم االسرة
يعمل فريق المنطقة لدينا على تطوير مكان يمكن للعائالت الذهاب الية للوصول الى الموارد المصممة لمساعدتهم على دعم 
النجاح االكاديمي والعاطفي واالجتماعي الطفالهم. نريد ان نتاكد من ان جميع المدارس لديها االدوات الالزمة لتوفير اتصال 

دقيق ودائم و متسق مع العائالت و سيكون متجر االتصاالت الشامل و مصدرا ممتازا لهذة العائالت.

عند اطالقها، سيوفر البرنامج فرصا للتعلم للوصول العادل، بما في ذلك على سبيل المثال ال للحصر:

مساعدة االسرة بالتكنولوجيا

الدروس الخاصة

ندوات عبر االنترنت

اوراق االسئلة المتداولة

التعلم المطلوب

ڤيديو الفضل الممارسات

قوائم فحص االسرة

نماذج قابلة للتحميل

الدعم العاطفي االكاديمي واالجتماعي عبر شبكة االنترنت

مواجهة االمر
بالشراكة مع المنطقة السادسة عشرة  التحاد االباء والمعلمين والطالب، اطلقت المنطقة ايضا سلسلة من الدردشات 

عبر االنترنيت للعائالت تسمى » مواجهة االمر.«

في امسيات الخميس مرة او مرتين في الشهر، يتم اطالق هذا البرنامج االفتراضي باللغتين االنجليزية واالسبانية 
للتواصل واشراك العائالت في محادثة ثنائية حول مواضيع ذات اهمية.يسلط مجتمع الدعم عبر االنترنت هذا الضوء 

على المعلومات والموارد المهمة المتاحة وهو مصمم لمساعدة العائالت على مواجهة التحديات و الضغط النفسي 
والقلق من وباء الكوڤد 1٩ معا.
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االنشطة  االسئلة المكررة
الشائعة

النشاطات المدرسية
ان التجمعات المدرسية، والتجمعات الحاشدة، والرحالت 
المدنية، واالنشطة االخرى التي تعزز التجربةالمدرسية 

للطالب هي ايضا فرص تجلب الكثير من االشخاص الى 
مكان واحد. نظرا لطبيعة جائحة الكوڤد1٩ستتبع المدارس 

العامة في مقاطعة فاييت جميع التوجيهات الحكومية والمحلية 
حول حدود التجمعات الكبيرة.

حتى يعلن خالف ذلك:

ال يمكن للمدارس عقد التجمعات او المسيرات او التجمعات 
الداخلية االخرى. ولن يسمح باي رحالت ميدانية.

كيف ستحافظ على سالمة طفلي
اان محادثاتنا وتحضيراتنا للسنة الدراسية 2020 -2021  

متجذرة بالصحة والسالمة، وهي اولويتنا القصوى في 
االستعاد للترحيب بالطالب والمعلمين واالداريين و موظفي 

الدعم في مبانينا. في حين ان عودتنا الى المدرسة ستبدو 
مختلفة نظرا لتدابير  الصحة والسالمة الجديدة المعمول  

بها، الى ان التزامنا بضمان بيئة امنة ومرحبة وممتعة 
لجميع الطالب للتعلم واالزدهار ال يزال كما هو.نحن نعطي 
االولوية لتدابير الصحة والسالمة مثل مطهر اليدين وغسل 
اليدين وتغطية الوجة والمسافة البعيدة لتقليل خطر انتشار 
الفيروس. نحن حساسون للقلق الصحي لطالبنا واسرنا  

وسنقدم خيارات بديلة الولئك الذين ليسوا على استعداد للعودة 
الى االماكن الدراسية.

كيف او لماذا ستقرر ما اذا ستغلق فصال 
دراسيا او المدرسة؟

تراقب منطقتنا اتجاهات الحضور عدة مرات في اليوم و 
ستعمل بالشراكة مع قسم ادارة الصحة العام لمحافظة فاييت 
ليكسينتون للبقاء على االطالع بالتطورات المتعلقة بالحاالت 
والتعرضات واالستشفاء التي تتطلب تغيرا في حالة تشغيل 

المدرسة. وسيتم تجهيز المدارس العامة لمحافظة فاييت 
للتحويل الى التعليمات الغير تقليدية نتيجة لزيادة انتشار 

الكوڤد 1٩. 

ماذا لو كان فحص الطالب او الموظف 
ايجابيا لكوڤد 1٩؟

استعمل المدارس العامة في مقاطعة فاييت مع قسم ادارة 
الصحة العام لمحافظة فاييت ليكسينتون  لتحديد الخطوات 
التالية المناسبة وستتبع جميع التوجيهات بشان تتبع جهات 
االتصال واالغالق والفحوصات والحجر الذاتي. ستعتمد 

االستجابة للحالة الفردية الى حد كبير على الظروف المحيطة 
بالقضية و التواصل ( االتصاالت) التي كانت لدى الفرد 

داخل محيط المدرسة.

كيف يمكنني تسجيل طفلي في المدرسة 
االفتراضية؟ 

ستتمكن العائالت من اختيار نموذج تعليمي مفضل لفصل 
الخريف خالل فترة التسجيل. سيكون التفضيل المحدد للفصل 

الدراسي باكملة. ومع ذلك، اذا كانت االسرة بحاجة الى 
تغيير اختيارها، فستكون هناك طريقة للقيام بذلك.

سيتم نشر االسئلة الشائعة 
االضافية في االسابيع القادمة 

fcps.net على موقع

النشاطات الخارجية
ارشادات السالمة المطلوبة:

يجب ان تكون مشاركة الطالب في الاللعاب 
الرياضية وواالنشطة الالمنهجية / نشاط المناهج 

الدراسية المشتركة متوافقة مع » ارشادات 
مدارس مقاطعة فاييت العامة للعودة الى 

الممارسة« واتي يتم تعديلها من التفويضات من 
جمعية كنتاكي الرياضية الثانوية وجمعية معلمي 

كنتاكي للموسيقى. وسوف تراقب مدارس مقاطعة 
فاييت العامة التوجية الي تحديثات.
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متطلبات الدولةالعادة الفتح

اعتبارات العادة فتح المدارس التوجية 
االولى للمناطق والمدارس كوڤد 1٩ 

(1٥ مايو 2020 )

اعتبارات العادة فتح المدارس - عمليات 
خدمة الطعام - برامج الوجبات المدرسية 

لوزارة الزراعة االمريكية كوڤد 1٩ ( 22 
يونيو 2020 )

اعتبارات العادة فتح المدارس - 
المتعلمين االستثنائيين و طالب 

 مرحلة ما قبل المدرسة كوڤد 1٩  
( 20 يوليو 2020 )

اعتبارات العادة فتح المدارس لتقييم 
االستعداد االكاديمي للطالب كوڤد 1٩ 

(1 يونيو2020 )

توجية - خطة العادة فتح التعليم الثانوي المهني 
والتقني خالل صيف 2020 كوڤد 1٩ (2٩ يونيو 

( 2020

اعتبارات العادة فتح المدارس - 
التعليم التعويضي وخدمة السنة 
الدراسية الممتدة كوڤد 1٩( 20 

يوليو 2020 )

اعتبارات العادة فتح المدارس - 
استراتيجيات تصميم التعلم البديلة كوڤد 

1٩ ( 8 يونيو 2020)

اعتبارات العادة فتح المدارس - الصحة 
والسالمة في مكان العمل كوڤد 1٩ ( ٦ يوليو 

( 2020

اعتبارات العادة فتح المدارس لدعم 
صحة الطالب و الموظفين كوڤد 1٩ ( 

2٦ مايو 2020 )

اعتبارات العادة فتح المدارس - نقل التالميذ 
كوڤد 1٩ ( 2٥ يونيو 2020 )

اعتبارات العادة فتح المدارس - 
المشاركة اليومية والتعليم الغير 

تقليدي كوڤد 1٩ ( 20 يوليو 2020 
(

اعتبارات العادة فتح المدارس العودة 
االكاديمية، المرحلة االولى: صيانة 
المناهج المعدلة كوڤد 1٩ ( 1 يونيو 

(2020

اعتبارات العادة فتح المدارس - المرافق والخدمات 
اللوجستية كوڤد 1٩ ( 2٩ يونيو 2020 )

اعتبارات العادة فتح المدارس - 
ارشادات لخيارات اجازة موظفي 
المنطقة التعليمية، للسنة الدراسية  
2020 - 2021 كوڤد 1٩ ( 21 

يوليو 2020 )
اعتبارات العادة فتح المدارس - توجية 

اغالق المدرسة المتقطع كوڤد 1٩ ( 1٥ 
يونيو 2020 )

اعتبارات العادة فتح المدارس - العودة 
االكاديمية، المرحلة الثانية: تلبية االحتياجات 

االكاديمية للمتعلمين كوڤد 1٩ ( 13 يوليو 
( 2020

لق البر الصفحات خاللتسليمكن في متعلق التيب الوثائف على التيب للطبالتصمم 
شفات تناول بالمتدرج والشرق إضافي تنقيحه. يم

االبعاد االجتماعي معدات الحماية الشخصية، بما في 
ذلك اقنعة الوجة القماشية

الفحوصات، االستثناء 
المدرسي و تتبع االتصال

النظام الصحي، البيئي، 
والعوامل الصناعية

في 1٦ مارس، اعلنت وزارة التعليم بوالية كنتاكي، باالشتراك مع مكتب الحاكم، عن انشاء فرقة العمل المعنية بمتابعة التعليم 
المكلفة بوضع مبادى توجيهية الستئناف التعليم الشخصي هذا الخريف.  و تتكون المجموعة التي تتراسها الحاكمة جاكلين 

كولمان، التي تعمل ايضا سكرتيرة مجلس الوزراء للتعليم وتنمية القوى العاملة، من ممثلين عن تعاونيات كنتاكي التعليمية. 
والمنظمات الشريكة التعليمية و مجموعة من اربعة مشرعين من الحزبين.

في 24 يونيو، اصدرت فرقة العمل » ارشاداتها حول توقعات السالمة وافضل الممارسات لمدارس كنتاكي K -12والتي تم 
تطويرها بمساهمة من مكتب الحاكم، ادارة الصحة العامة، ادارة التعليم في كنتاكي، مجلس الوزراءالتعليمي و تنمية القوى 

العاملة ومجلس الوزراء للخدمات الصحية واالسرية.تواجد مخطط الوثيقة الصحية في المدارسة يامر من مديرات المدارس 
المحلية الى تطوير خطة مرنة للتعامل مع الحضور المدرسي، واغالق المدارس، واالنتقال الى نماذج التعلم عن بعد.و من 

الضروري سالمة جميع الطالب والموظفين، مع تعزيز افضل بيئة تعليمية ممكنة.
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 اعادة النظر، واعادة التفكير،
وتجديد فرقة العمل  3

نحن ممتنون للطالب والموظفين واولياء االمور واعضاء المجتمع الذين اعطوا وقتهم وموهبتهم بشكل 
غير اناني للبحث وتقييم الخطط التي لن تضمن فقط فتحا امنا للعام الدراسي 2020 - 2021، ولكن ايضا 

ستنشى اساس النجاح المستقبلي للطالب واالسر التي نخدمها.

قائد الفريق: شوروندا مورتون، رئيس االركان
الرئيس المشارك للفريق: كيت ماكنلي، المدير االكاديمي

فريق القيادة
لوري بوين، مدير متعلمي 

اللغة االنجليزية والموهوبين 
والمتفوقين

كاتينا براون، مدرب التعليم 
والتعلم المستجيب ثقافيا

براد دانيال، مشرف التوجية
شيري هايز، المدير المساعد 

لمحو االمية التقييمي
رومان جيمس، متدرب 

المشاريع الخاصة
بي جي مارتن، مدير التعليم 

والتعلم االبتدائي
ديدا ماسي، اخصائية امن 

المدارس
ثريا ماثيوز، المديرة الثانوية 

للتعليم والتعلم

اللجنة االكاديمية
التسريع

تايسون باريت، طالب، 
فريدريك دوغالس هاي
لوري بوين، مدير متعلمي 
اللغة االنجليزية والموهبين 

والمتفوقين
ابريل دينر، مدرس ايدي ج 

هيز مدل
كاتي فارينجتون معلمة، محطة 
بريان هاي وبيكادوم االبتدائية
نتالي فييس اختصاصي تعليم 

الرياضيات
توانكو جونز، المدير، مورتون 

ميدل
كرس لونغ، مدرس تيتس 

كريك هاي
كريستي مارش، مدرسة في 

مدرسة ويلتفتون االبتدائية

نيكول ميتشل، مدرب
ليزا سميث، مديرة المدارس 

االبتدائية
كارا تروب، مدرس مدرسة 

هاريسون االبتدائيةالتقدير
كريستينا باور، مدرس، تيتس 

كريك مدل 
شيري هايز، المدير المساعد لمحو 

االمية التقيمية

جاد هيغر، مدرس، مدرسة ييتس 
االبتدائية

ديڤ هوسكينز، مدير، ادي ج هيز 
مدل

جان بيركنز، مدرس، فريدريك 
دوغالس هاي

بروك ستيشن، اخصائى التحسين 
المستمر االساسي

جولي رايت، الرئيس الموقت 
للمدارس المتوسطة

التصميم وتنفيذ التعليمات
مالك الين جونز، اخصائي 

حلول التطبيقات
برينلي بوين، طالبة، فريدلك 

دوغالس هاي

كاتينا براون، مدرب التعليم والتعلم 
المستجيب ثقافيا

بيني كريستينا، رئيس منطقة ال 1٦ 
رابطة االباء والمعلمين

اماندا دينس، مديرية التربية الخاصة

مارتي ديكسن، اخصائي تعليم فنون 
اللغة الثانوية

اشلي دورهام، معلمة، رايز كرلز 
ستيم اكاديمي

كلوديت ايدي، مدرس، ليستاون مدل

كيم فشر، مدرس، ستيم اكاديمي

جينفر هتجسن، مديرة، بيكادوم 
االبتدائية

ب ج مارتن، مدير التعليم والتعلم 
االبتدائي

ثريا ماثيو، المديرة الثانوية للتعليم 
والتعلم

راين ماكويري، اخصائي حلول 
التطبيقات

ساندي ارينز، اختصاصي موارد 
اكاديمية ثانوية

اوستن جيروتي ، معلم، ماري تود 
االبتدائية

تشاد بيفلر، معلم، وينبرن مدل

باوال سيستر كيسك، مدرب التعلم 
الرقمي بالمنطقة

لجنة دعم الطالب
التعلم العاطفي االجتماعي

كريستيانا ادير، اخصائي تعليم 
االلوان

دوج ادم، المدير الموقت لخدمات 
دعم الطالب

تيميكوال الين، اخصائي اجتماعي، 
تيتس كريك هاي

كالريسا بيل، ممثل االسرة 
والمجتمع

جوردان بنتلي، اخصائي الصحة 
العقلية بالمنطقة، ويلنكتون االبتدائية

كورنل كارتر، مدرب السلوك، 
الكارنيل ڤالي االبتدائية

تريشا كرو، معلمة موارد المرحلة 
ما قبل المدرسة

سيرينا كولبيرتسون، عاملة 
اجتماعية، مدرسة وينبرن االبتدائية

جيريكاس جنتري ، مدرس، بوكر 
ت واشنطن و ييتس االبتدائية

كاتي هافيلدا ، اخصائية الصحة 
العقلية في المقاطعة، روزا باركس 

االبتدائية

كارل هيدن ، مدير المهمة الخاصة

النيشا هستلر، مدير اكاديمية القيادة، 
محطة بريان العليا

ريغن ناكلز ، التدخالت السلوكية 
االيجابية، مدرب الدعم

لوري الزارو ، اخصائية توجية 
الطفل، ارلينغتون االبتدائية

ماكنزي ليشمان، التدخالت السلوكية 
االيجابية و مدرب الدعم

لينزي ماتنكلي ، منسق عالقات 
االسرة والمجتمع المحلي

ديدي ماسي ، اخصائية امن 
المدارس

انتونيو ملتن، مستشار التوجية، 
فريدريك دوغالس هاي

رين منيشان ، المنسق الموقت 
لخدمات الصحة النفسية 
واالستشارات االرشادية

سارة بيكرينغ ، التدخالت السلوكية 
االيجابية و مدرب الدعم

جاكلين رويبسام ، اخصائية الصحة 
العقلية في المقاطعة، روزا باركس 

و ويلينجتون االبتدائية

مارك شميدت ، التدخالت السلوكية 
االيجابية و مدرب الدعم

ليزا سميث، مديرة المدارس 
االبتدائية

ستيفاني سبار، رئيسة مجلس 
التعليم بمقاطعة فاييت، وممثل 

الوالدين والمجتمع
فيدا ستيوارت، منسقة التواصل 

مع االسرة والمجتمع
كيليان تيموني، مدير عمليات 

المصانع
كرس يونغ، مساعد مدير 

شوون الطالب
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ادريان ثاكر ، ممثل اولياء االمور 
والمجتمع

فيث طومسون، رئيس المدارس 
االبتدائية

كاتي واشنطن، اخصائي الصحة 
العقلية بالمنطقة، بوكر ت واشنطن 

االبتدائية

كارما ويلسون، مدربة سلوكية ايجابية 
و مدربة دعم

الدعم االسري
دوك ادم ، المدير الموقت لخدمات 

دعم الطالب

كارولين فورد، منسقة مركز موارد 
االسرة، االبتدائية الشمالية

شامية فورد، مدير مدرسة كوفنتيري 
اوك االبتدائية

كارل هايدن، مدير المهمة الخاصة

ليسا هيلينبراند، اخصائية موارد 
متعلمي اللغة االنجليزية

جيمز هودج ، االتصال بخدمات تعليم 
المشردين

تي سي جونسون، منسق مركز 
خدمات الشباب، وينبرن االبتدائية

ايرين مانا، معلم مورتون ميدل

ميراندا سكالي ، منسقة االسرة 
والمجتمع المحلي

شيريكا سميث، المنسق الموقت 
لخدمات الصحة النفسية واالخصائين 

االجتماعين

ڤيدا ستيورات، منسق عالقات 
المجتمع المحلي

ميزاري سواريز ، منسق مركز 
موارد االسرة، ارلينغتون االبتائية

فيث طومسون ،  رئيس المدارس 
االبتدائية

ماريسول فاليس، منسق المجتمع، 
محطة بريان العليا

ال منهاجي
دوك ادمز ، المدير الموقت لخدمات 

دعم الطالب

جو جيبسون، مدير، ليس تاون مدل

كارول هايدن، مدير المهمة الخاصة

بيل كايت، معلم، هنري كالي هاي

برين جاكسون ، مديرية مدرسة 
الفييت الثانوية

رومان جيمس، متدرب المشاريع 
الخاصة

كاري بول ، مدير مدرسة تيتس 
كريك االبتدائية

بيت راندولف ، مدير سكابا

نيك رانيون ،مدير برنامج التعليم 
المهني القائم على الخبرة

روب ساير، مدير منطقة رياضية

فيث طومسون، رئيس المدارس 
االبتدائية

للجنة الخدمات
تغذية الطفل

دوك ادمز، المدير الموقت لدعم 
الطالب

ميشيل كوكر، مديرية تغذية الطفل

غاري كريمنس ، يوناتيد وي 
للبلوغراس

جوناثان كون، يوناتيد وي للبلوغراس

كريستي موريس، عضو مجلس 
التعليم بمقاطعة فاييت ، ممثل الوالدين 

والمجتمع

ميريديث راماج ، مدير المدرسة 
االبتدائية الشمالية

ليزا سميث ، مديرة المدارس االبتدائية

داريل طومسون ، مسؤول االسهم

ميرون طومسون ، الرئيس التنفيذي 
للعمليات

التقويم والجداول المدرسية
هيذر بل ، مديرة المدارس االبتدائية

روبرت كروفورد ، مدير مدرسة 
ماكسويل االبتدائية

جينيفر ديار ، مديرة الموارد البشرية

ستيف هيل ، مدير شؤون الموظفين

اندريا جاكسون، ممثل االسرة 
والمجتمع

اليسون ماركوم ، مساعد اداري، 
محطة بريان العليا

ديدية ماسي ، التدخل السلوكي 

االيجابي ومدرب الدعم

جيمس ماكميلين  رئيس المدارس 
الثانوية

بيتسي رينز ، مديرة مدرسة بول 
لورانس دنبار الثانوية

اريك تورنسبوري ، المدير تيتس 
كريك مدل

جون وايت ، المدير المالي

جولى رايت ، الرئيس الموقت 
للمدارس المتوسطة

تشغيل المدارس وسالمتها
ايمي بوتمان ، المديرة المشاركة 

للسالمة واالمن

جو جيبسون ، مدير ليستاون مدل

بول جريجوار ، الحرم الجامعي 
فورمان، محطة بريان العليا

ستيف هيل ، مدير شوون الموظفين

اليكس هانت ، مدرس، مدرسة 
بيكادوم االبتدائية

جينيفر هاتشيسون ، مديرة، بيكادوم 
االبتدائية

جو اسحاق ، مدير ادارة المخاطر 
والسالمة واالمن

براين جاكوبس ، مدير مدرسة الفييت 
الثانوية

روب ساير ، مدير منطقة العاب 
القوي

مارتن شافر ، رئيس قسم الشرطة، 
المدارس الحكومية العامة لمحافظة 

فاييت

شيريكا سميث ، المنسق الموقت 
لخدمات الصحة النفسية واالخصائين 

االجتماعين

روبن شتايز ، مدير ديكسي االبتدائية

وين ستيفنس ، ممثل االباء والمجتمع

كيليان تيموني، مدير عمليات المصانع

وسائل النقل
راشيل بيكر ، المدير المساعد 

للمدارس الثانوية

هيذر بيل ، مديرة المدارس االبتدائية

براد دانيل ، مشرف التوجية

ماركوس دوبس ، مدير النقل

مايك هيل ، مدير، وينبرن مدل

جيمس هودج ، االتصال بخدمات 
تعليم المشردين

مارتي ميلز ، المدير ، تيتس كريك 
هاي

مايكل برايس ، مدير مدرسة 
بريكنريدج االبتدائية

ڤي براير ، مدير البرامج الخاصة

مارتن شافر ، رئيس قسم الشرطة 
للمدارس الحكومية العامة لمحافظة 

فاييت

ويتني ستيفنسون ، المدير المساعد 
لتعليم الطفولة المبكرة
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