 6أبريل/نيسان2021 ،

أسر مدارس مقاطعة فاييت العامة العزيزة:
مرحبا ً بعودتكم من عطلة الربيع! أنا أتأمل بأنه قد أتيحت الفرصة لكل منكم بقضاء وقت – بشكل سالم آمن -مع أحبابكم خالل األسبوع
المنصرم .لقد قمنا بالمباشرة واالنطالقة السريعة خالل هذا األسبوع ،حيث أننا مفعمون بالحماسة من أجل استكمال آخر ستّة أسابيع من
المدرسة.
لقد كشف اجتماعنا اليوم مع شركائنا في مديرية صحة لكسنغتون -مقاطعة فاييت عن أخبار جيّدة حيث كانت أرقام االنتشار ضمن
المجتمع المحلي منخفضة ،حيث كان متوسط األيام السبعة للحاالت الجديدة هو  25فقط .لقد أشار األطباء لنا بأن أي ارتفاع ناجم عن
السفر أو التجمعات خالل عطلة الربيع لن يظهر أثره حتى  10أيام إلى أسبوعين تقريبا ً .نحن نبقى على أمل بأن مجتمعنا المحلي قد قام
باتباع أفضل التدابير وبأن الجميع سوف يبقون أصحاء.
عندما كنّا في العطلة ،من الممكن أن تكونوا قد سمعتم بأن وزارة التربية في كنتاكي قد قامت بتحديث إرشادات الكون أصحّاء في
المدرسة وبأنه لم يعد بعد اآلن يتوقع من المدارس بأن تقوم باختبارات درجة الحرارة المسحية على الطالب قبل دخولهم إلى المباني أو
صعودهم إلى الحافالت المدرسية .لقد ناقشنا هذه المعلومات الجديدة مع خبراء الصحّة من مديرية الصحة في هذا الصباح ،وهم على
موافقة مع هذا التغيير .لذا ،كمنطقة تربية مدرسية ،فإننا سوف نقوم بعدم االستمرار في التحقق من درجات الحرارة اليومية للطالب
ابتدا ًء من يوم الخميس ،الثامن ( )8من نيسان/أبريل.2021 ،
نحن ما نزال نحتاج من أسرنا إلى أن تقوم بمراقبة أطفالهم من أجل عالمات المرض ،فيما يتضمن الح ّمى .يتوجب أن يتم إبقاء األطفال
المظهرين للح ّمى في المنزل .الرجاء عدم تقديم األدوية المخفّضة للحرارة ألطفالكم ومن ثم إرسالهم إلى المدرسة.
سوف نستمر في القيام بأخذ درجات الحرارة للطالب الذين يختبرون المرض في المدرسة .في حال بدء طالب ما بإظهار أعراض
الكوفيد – تسعة عشر ،فإننا أيضا ً نمتلك خيار عرض االختبار السريع لألسر التي ترغب بانتهاز هذه الفرصة .يتم منح االختبار مع أذن
موافقة األهل أو ولي األمر فقط ،وفقط أثناء تواجد شخص بالغ قد تم تعيينه من قبل األسرة.
ّ
متقطعة في كادر سائقي الحافالت المدرسية .التغييرات التي ت ّمت في وسائل دعم
نحن ما نزال نقوم باالستمرار بمواجهة تحدّيات
المواصالت قد قامت بصنع فارق وقد قمنا بالتعرض لعدد محدود فقط من حاالت إلغاء الخطوط أو تأخيرها .من المحوري بأن تقوم
األسر بامتالك معلومات تواصل دقيقة ضمن السجالت المدرسية كي يكون بإمكاننا الوصول إليكم من أجل إعالمكم بأي تغييرات تحدث
في آخر لحظة لخطوط طرق وجداول حافالت المدرسة .الرجاء التحقق من أن مدرستكم تمتلك رقم الهاتف المح ّدث الخاص بكم في حال
احتاج فريق المواصالت الخاص بنا للتواصل معكم.
لقد قام عدد أكبر من الناس بتلقي اللقاح بشكل كامل اآلن ،ومن المشجّع فعالً بأن اللقاحات حاليا ً تتوافر ألي شخص بعمر  16سنة أو
أكبر .تتوافر المواعيد من أجل تلقي اللقاح ،المجاني واآلمن ،على:
•
•
•
•

 https://ukhealthcare.uky.edu/covid-19/vaccineمن أجل لقاح شركة فايزر ،والذي يتوافر ألي شخص بعمر 16
سنة أو أكبر.
 www.lfchd.org/vaccineمن أجل لقاح الجونسون وجونسون ذو الجرعة الواحدة ،والذي يتوافر ألي شخص بعمر 18
سنة أو أكبر.
أو قوموا بالتحقق من  https://vaccinefinder.orgمن أجل المواقع األخرى
يتوافر نقل مواصالت مجاني إلى عيادات التلقيح ضد الكوفيد -تسعة عشر عبر خدمات المواصالت االتحادية للبلوغراس.
الرجاء االتصال على  1-888-848-0989بشكل مسبق من أحل جدولة رحلة النقل.

شكرا ً لكم على دعمكم ومرونتكم المستمرين أثناء قيامنا باإلبحار عبر محيط التعليم المدرسي بشكل شخصي أثناء حدوث جائحة .تتم
الحاجة إلى عملنا جميعا ً كالبنيان المرصوص من أجل ضمان استمرار امتالك طالبنا لهذه الفرصة ،ونحن نقوم بتقدير كل ما تقومون
بالقيام به من أجل المساعدة.
تحياتي،
مارلين هيلم
4.6.21 message for families

