
 فايييت العامة:أعزائي أسر مدارس مقاطعة 

شكراً على كل ما تقومون به من أجل دعم طالبكم ومدارسكم أثناء كوننا غير قادرين على العودة إلى التعلّم بشكل شخصي. لقد قام 

تباين يكون التوجيه التعليمي غير التقليدي التعليم الم من أجلوجاد جداً من أجل ضمان امتالك طالبنا لخبرة إيجابية معلمونا بالعمل بشكل 

2DL  تطوراً عن الربيع الماضي.يمثل 

بالنسبة  NTI: 2DLالتعليم المتباين  2التوجيه التعليمي غير التقليدي:  مقدار نجاح وكيفية عملبطلب آرائكم حول سوف تقوم مدارسنا 

 ألسرتكم. أنا أود تشجيعكم على المشاركة في هذه االستبيانات كي يكون بإمكاننا تعديل ما نقوم بعرضه وفقاً لذلك.

فاييت من أجل مراقبة المستويات الحالية للكوفيد تسعة عشر في مجتمعنا المحلي. مقاطعة  –لكسنغتون مع مديرية صحة نحن نعمل بقرب 

نحن على تواصل يومي مع مسؤولي الصحة من أجل مراجعة البيانات حول معدالت الحدوث الحالية في مجتمعنا المحلي ومراقبة 

 الحاالت اإليجابية لدى طالبنا وكادرنا.

د قامت مدارس مقاطعة فاييت العامة بتحديد ثالثة نماذج تعليمية محتملة من أجل تطبيقها بناء على مستوى انتشار الكوفيد تسعة عشر لق

 في المجتمع المحلي ومعدالت اإلصابة في مقاطعة فاييت.

 توجيه تعليمي بشكل شخصي مع تدابير، إجراءات، وبروتوكوالت وقائية. – نموذج واحد: مدرسة تقليدية 

 جدوال دوام متداورة للطالب بين التعلّم بشكل شخصي وعن بعد. – نموذج اثنان: توجيه تعليمي هجين 

 مستوى المدرسة أو المنطقة المدرسية بأسرها كما تدعو الحاجة.عن بعد على تعلّم  – نموذج ثالثة: توجيه تعليمي غير تقليدي 

تشمل الخيارات اإلغالق المستهِدف من أجل عزل وتطهير النواحي المتأثرة، اإلغالق قصير األمد من أجل السماح بالتنظيف العميق 

 يوماً على األقل 14للمبنى بأكمله، أو اإلغالق الممتد لمدة أربعة عشر 

صحة كنتاكي، فإن مقاطعة فاييت تختبر حالياً انتشاراً متسارعاً  للكوفيد تسعة عشر. نحن نحتاج إلى أن يقوم مجتمعنا لمديرية وفقاً 

المحلي بمساعدتنا بأكمله على تخفيض هذه األرقام عبر اتباع جميع تدابير التخفيف فيما يتضمن التباعد االجتماعي وارتداء األقنعة. 

 عبر القيام بهذه األمور بأنفسكم، ولكن أيضاً عبر تشجيع جيرانكم، أسرتكم وأصدقائكم على القيام بنفس األمر. بإمكانكم مساعدتنا ليس فقط

بالمشاركة في خطة إعادة تخيّل، إعادة تصّور وإعادة تجديد العودة إلى المدرسة الخاصة بنا، فإننا قد قمنا بتحديد فترات زمنية كما قمنا 

أسابيع أثناء السنة الدراسية من أجل إعادة اعتبار أي نموذج تعليمي يكون أكثر مالئمة. لقد تم تحديد أول نافذة منتظمة كل أربعة إلى ستة 

 مراجعة لنا في وقت متأخر من هذا الشهر.

في جميع  ي. يتم وضع عالمات وإشارات على األرضالتوجيه التعليمي بشكل شخص أحد أشكالتحّضر مدارسنا بشكل نشط للعودة في 

أرجاء المباني المدرسية من أجل اإلشارة إلى التباعد االجتماعي اآلمن، لقد قمتنا بملىء مستودعات مدارسنا بلوازم التنظيف المالئمة 

 وأدوات الوقاية الشخصية، ويتم نقل آثاث غرف الصف من أجل زيادة المساحة بالشكل األقصى.

وافقوا ماع مجلس إدارة تعليم مقاطعة فاييت في أمسية اليوم، فإن أعضاء مجلس اإلدارة أنا متحمس أيضاً على مشاركة بأنه خالل اجت

تكنولوجيا من أجل التصوير الحراري والتحقق من درجة الحرارة من أجل مدارسنا المتوسطة والثانوية  على عقد من أجل شراء أدوات

ني على أرض الواقع واختبار مسحي حراري بشكل مشابه لما تقوم تويوتا ى آالتقاط حمّ والمدارس االبتدائية الكبيرة من أجل توفير 

 باستخدامه في مصنع جورج تاون.

رغبتكم في مراجعة تدابير الصحة والسالمة التي سوف نقوم بتطبيقها عند العودة إلى المدرسة، فقد قمت بإرفاقهم في هذا البريد في حال 

جديد، الذي يتوافر في لغات تالتصّور وإعادة التخيّل، إعادة المآلفة نفسكم مع تقرير إعادة  اإللكتروني. أنا أرغب أيضاً بتشجيعكم على

 متعددة.

كوالد وكمعلّم، أقصى ما أرغب به هو العودة إلى المدرسة، ولكن، هذا القرار ليس لي. كما قام دكتور فاوتشي بالمالحظة قبل عدة أشهر، 

مر وتعاونكم أثناء قيامنا بالعمل تسخطط الزمني." أنا أطلب دعمكم المروس يقوم بصنع المنحن ال نقوم بصنع المخطط الزمني، "الفاي

 خالل هذه األوقات المثيرة للتحدي سوياً.

 شريككم،

 ماني كالك

 ييت العامةالمدير العام لمدارس مقاطعة فا


