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 أسر مدارس مقاطعة فاييت العامة العزيزة:

بوع حبابكم خالل األسمع أ -سالم آمنبشكل  –قضاء وقت فرصة لكل منكم بد أتيحت الكم من عطلة الربيع! أنا أتأمل بأنه قودتمرحباً بع

خر ستّة أسابيع من استكمال آفعمون بالحماسة من أجل نا مث أنع، حيسبوقة السريعة خالل هذا األواالنطالرة م.  لقد قمنا بالمباشصرالمن

 المدرسة.

أرقام االنتشار ضمن  نتدة حيث كاخبار جيّ ت عن أمقاطعة فايي -ونغتية صحة لكسنمدير فينا ف اجتماعنا اليوم مع شركائكشلقد 

م عن ارتفاع ناجفقط.  لقد أشار األطباء لنا بأن أي  25جديدة هو ة للحاالت اليام السبعفضة، حيث كان متوسط األالمجتمع المحلي منخ

ً  م إلى أسبوعينياأ 10ثره حتى هر أن يظلجمعات خالل عطلة الربيع السفر أو الت قد قام مجتمعنا المحلي .  نحن نبقى على أمل بأن تقريبا

 ون أصحاء.دابير وبأن الجميع سوف يبقباتباع أفضل الت

ّحاء في مكن أن تكونوا قد سمعتم بأن وزارة التربية في كنتاكي قد قامت بتحديث إرشادات الكون أصطلة، من الما في الععندما كنّ 

ل دخولهم إلى المباني أو سحية على الطالب قبة المحراررجة الدختبارات تقوم باع من المدارس بأن ق  تو  ن ي  بعد اآله لم يعد أنالمدرسة وب

هم على اح، وهذا الصبة الصحة في ريديدة مع خبراء الصّحة من مديجا هذه المعلومات القشنلقد نا فالت المدرسية. هم إلى الحاصعود

جات الحرارة اليومية للطالب التحقق من درفي م االستمرار سوف نقوم بعد نارسية، فإنطقة تربية مد.  لذا، كمنموافقة مع هذا التغيير

 .2021( من نيسان/أبريل، 8، الثامن )يسلخممن يوم ا ابتداءً 

هم من أجل عالمات المرض، فيما يتضمن الحّمى.  يتوجب أن يتم إبقاء األطفال رنا إلى أن تقوم بمراقبة أطفالاج من أسنزال نحتنحن ما 

 رسة.حرارة ألطفالكم ومن ثم إرسالهم إلى المدخفّضة للية الممنزل.  الرجاء عدم تقديم األدوفي الالمظهرين للحّمى 

اض عرار أطالب ما بإظهء المرض في المدرسة.  في حال بدن يختبرون طالب الذيجات الحرارة للدرنستمر في القيام بأخذ سوف 

يتم منح االختبار مع أذن صة.  انتهاز هذه الفرغب بعشر، فإننا أيضاً نمتلك خيار عرض االختبار السريع لألسر التي ترتسعة  –الكوفيد 

 بل األسرة.قد تم تعيينه من ق بالغ هل أو ولي األمر فقط، وفقط أثناء تواجد شخصوافقة األم

ل دعم ت في وسائرسية.  التغييرات التي تمّ دمت متقّطعة في كادر سائقي الحافالت الهة تحّدياار بمواجباالستمرنقوم نزال نحن ما 

م تقو وري بأنو تأخيرها.  من المحت إلغاء الخطوط أفقط من حاال حدودعدد موقد قمنا بالتعرض لق نع فاربص المواصالت قد قامت

حدث ت تإعالمكم بأي تغييراأجل من ليكم إ وصولالكي يكون بإمكاننا المدرسية األسر بامتالك معلومات تواصل دقيقة ضمن السجالت 

ي حال خاص بكم فث الهاتف المحدّ متلك رقم الدرستكم تدرسة.  الرجاء التحقق من أن ملمفالت احاق وجداول ة لخطوط طرظفي آخر لح

 المواصالت الخاص بنا للتواصل معكم.احتاج فريق 

ة أو سن 16خص بعمر ي شر ألاللقاحات حالياً تتواففعالً بأن س بتلقي اللقاح بشكل كامل اآلن، ومن المشّجع لناكبر من القد قام عدد أ

 ح، المجاني واآلمن، على:يد من أجل تلقي اللقاعموار التوافتأكبر. 

• 19/vaccine-https://ukhealthcare.uky.edu/covid 16والذي يتوافر ألي شخص بعمر زر، ركة فايمن أجل لقاح ش 

 سنة أو أكبر.

• www.lfchd.org/vaccine 18ألي شخص بعمر ة، والذي يتوافر سون ذو الجرعة الواحدجونسون وجونمن أجل لقاح ال 

 سنة أو أكبر.

 المواقع األخرىمن أجل  https://vaccinefinder.orgتحقق من أو قوموا بال •

ت المواصالت االتحادية للبلوغراس. خدماتسعة عشر عبر  -كوفيدد الح ضدات التلقيقل مواصالت مجاني إلى عيانيتوافر  •

 نقل.رحلة الجدولة بشكل مسبق من أحل  0989-848-888-1الرجاء االتصال على 

حة.  تتم ئث جاثناء حدوسي بشكل شخصي أدرر عبر محيط التعليم المحاقيامنا باإلبء ثنامرونتكم المستمرين ألكم على دعمكم و كراً ش

صة، ونحن نقوم بتقدير كل ما تقومون هذه الفرطالبنا لامتالك  استمرارضمان كالبنيان المرصوص من أجل ى عملنا جميعاً حاجة إلال

 القيام به من أجل المساعدة.ب

 تحياتي،

 مارلين هيلم
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