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 أسر مدارس مقاطعة فاييت العامة العزيزة:

ة ضقام منخفية أرمشاركة أننا ما نزال نقوم برؤدة ب، أنا سعيمقاطعة فاييت -مديرية صحة لكسنغتون منمع شركائنا يوم اجتماع ال دبع

قليالً من رقم األسبوع . إن هذا الرقم أعلى 33جديدة هو األيام السبعة للحاالت ال حلي، حيث يكون متوسطشار المجتمع المنسبياً من انت

ت متمركزة من الحاالعنقودية مجموعة د كان نتيجة ديابعض االز ح بأنصّحة في هذا الصبافريق مديرية الأخبرنا لكن المنصرم، و

 .زمن مركز الحجض

اتنا، فإننا ما نزال بالتأثير على بيان سفر عطلة الربيعقاّلت وتن قومحيث سوف تعالم األسبوعين  ةل إلى نقطبالوصوبما أننا لم نقم بعد 

ي إلى محلن وصل مجتمعنا الي مقاطعة فاييت.  اآلن وبعد أخفضة فدالت انتقال منؤية معحذر بأننا سوف نستمر في رمتأملين بشكل 

 هودجالفإننا سوف نحتاج إلى خاصة بنا في مدارس مقاطعة فاييت العامة، ي الشخصبشكل فر" في مصفوفة التعليم "األصالمستوى 

 ذلك المستوى.في قاء من أجل البجميع ال تمرة منالمس

ة لم تكن ممكنة همم طريق معال ةقطن –مدارس ضمن حرم ال ام جميع الطالب من األسر التي اختارت التعليم بشكل شخصي بالعودةق لقد

حقيق ن تبالفعل فإ –واحدة  ةلجنجهود شخص واحد أو فضل م يتحقق بإن هذا ل. ليجميع أفراد مجتمعنا المح، تفاني، والتزام بدون جهود

 ملها.د "الضيعة" بأكذلك يتطلب أفرا

نا منخرطين واالتصال مع في إبقاء أوالد ارعةداعهم، استطاعتهم، وقدراتهم البق التوجيه التعليمي على إبنون لمعلمينا وفرنحن ممت

التزامهم على  –ات الطعام، المواصالت، والصيانة جدين ضمن خدمواالمت أولئكخاصة  –بنا فل بكادر الدعم الخاص نا.  إننا نحتأسر

د مجتمعنا المحلي، حلي، أفراقادة مجتمعنا المر ز ونتشكّ والزمالء.  إضافة إلى ذلك، نحن نميّ  الطالب، األسردمة خكلل من أجل  نبدو

 جبات المنزلية.مين المنزليين، الداعمين، ومراقبي الوامين الموازين، المعلّ ور المعلّ واألسر الذين قاموا بلعب د

تنا أوصلدابير الصحة التي ثيق بتام الولتزواالقاء على يقظة البوم من المدرسة، نحن نطلب من الجميع ى آخر ييوم فقط حت 25قاء مع ب

ع سوياً بشكل شخصي، ألن المبادئ جمّ نا من أجل التوقات لهذا يمثل أحد أهّم األئرة السنة الدراسية، فإن نقطة.  في عجلة داإلى هذه ال

 د بدأت باالنصهار سوياً للوصل إلى اإلتقان.رمة قهر المنصشهارات التي تّم تعليمها خالل األوالم

اءة تعلّمهم في القردار قياس مق مة من أجلمّ ، يقوم الطالب بأخذ تقييمات الربيع المصالمتوسطةدارسنا مدائية وبتمدارسنا االفي 

يرته على المستوى امع تمت يهذا التقييم الذ تم منحي –يس التقّدم األكاديمي لمقاياختصار  –اختبار ال "ماب" لك بعرف ذرياضيات.  ي  وال

 ة صف.كل مرحلوى تالطالب للمعايير على مسوضمان إتقان التطور ع ثالثة مرات في السنة من أجل تتبّ ي الوطن

ثر بشكل أكوحتى الثامن. ول األ –شتاء والتي أظهرت نمواً في كل مرحلة صف تم اختبارها ختبارات الدة لمشاركة البيانات من اأنا سعي

العالم التي تم اكتسابها من قبل باً لنقاط قريمطابقة تفي كل مرحلة صف كانت  2021ة نفي س ى، فإن النتائج التي تم اكتسابهاحتّ تشجيعاً 

ناء ليس جميع الطالب قد قاموا بالمشاركة في اختبارات ال "ماب" أثه حة.  نحن ندرك بأنقبيل الجائس مرحلة الصف طالب في نفلا

 الكاملة.حصول على الصورة أجل المن ية محورية ن هذه الدورة الحالفتراضي، لذا فإقيامهم بالتعلّم بشكل ا

تلفاً عن األعوام السابقة ن مخقد كان عاماً دراسياً بالفعل. لقد كا 21-2020سي راأن العام الدعلى ر يتذكالأن نقوم بي لنا من الضرور

ه.  اآلن وبعد أن عاد طالبنا بشكل يتم توفير تعلّمون، والدعم كاننوا يعلّمون، الطالب كانوا يالمعلّمين كابير، ولكن بشكل حتمي وك

عم كما نقوم حيث تتم الحاجة إلى الدة الدراسية من أجل التركيز على النواحي شخصي، فإننا نستخدم ما تبقى من وقتنا في هذه السن

 نا من أجل ضمان كون جميع طالبنا جاهزين لتحديتاهم المقبلة.ف جهودباستهدا

حي نواعم اإلضافي لوراً في الددموقع في حزيران وتموز، سوف تلعب  69ف يتم عرضة في والذي سوف، ل الصيبرامج كإشعا

ة عجاللم يكن إحساس ال . 22-2021 ف تتم الحاجة إليها في العام الدراسيياً إلى وسائل الدعم التي سوالحاجة.  نحن أيضاً نتطلع مستقبل

طبيعي يقوم دة تصور وضع أجل إعاأيضاً من ولكن بيعية، طدة إلى األوضاع الق مسبقاً من أجل ليس فقط العوطالأعظم على اإل

 ودة.مكاناتهم الال محدتحقيق إد كل طفل على م ويساعبشخصنة التعلّ 

 تحياتي،

 مارلين هيلم


