Februari 2, 2021
Familia za Shule za Umma za Fayette:
Jaribio la kupunguza viwango vya maambukizo linaonekana kufanya kazi, na tunafurahi
kushiriki kwamba wastani wa siku 7 za kesi za COVID-19 ni 168 leo, ikishuka kutoka juu ya
264 mnamo Januari. Ijapokuwa Kaunti ya Fayette inabaki katika safu ya zambarau ya Matriki ya
Kujifunza kibinafsi ya FCPS, tuna matumaini - kama washirika wetu na Idara ya Afya ya Kaunti
ya Lexington-Fayette - kwamba kesi zitaendelea kupungua.
Kulingana na habari hii, tunatarajia hali yataturuhusu kuanza kurudi kwa kuhitimu kwa
kujifunza kibinafsi katika wiki ya Februari 16-19, 2021. Tafadhali kumbuka kuwa shule na
ofisi zimefungwa Jumatatu (siku ya kwanza), Februari 15, 2021 kwa Siku ya Marais.
Kwa mujibu wa mtindo wetu wa kurudisha waliohitimu, wanafunzi wa darasa la
chekechea (K) hadi 2 ambao familia zao zimechagua ujifunzaji wa kibinafsi watarudi
shuleni Jumanne (siku ya pili), Februari 16, 2021. Viwango vingine vyote vya daraja
vitaendelea na NTI: 2DL (kwa mbali) hadi tarehe yao ya kurudi itakapowekwa .
Kujifunza kwa mbali kutaendelea kuwa chaguo kwa familia ambazo zinachagua hiyo kwa
watoto wao. Familia zilizo na maswali juu ya kurudi zinapaswa kuwasiliana na shule ya watoto
wao.
Kwa kuwa tunategemea tangazo la leo juu ya data ya sasa na inayotarajiwa, tutaangalia
tena hali ya uwanja Jumanne (siku ya pili) ijayo, Februari 9, ili kuthibitisha uamuzi huu.
Kama tulivyoshiriki kabla, Matriki ya Kujifunza kibinafi ya FCPS haitegemei namba moja.
Wakati wa kufanya maamuzi juu ya njia inayofaa ya kufundisha, tunazingatia pia maagizo
kutoka kwa gavana, kutokuwepo kwa wanafunzi na wafanyakazi, kutengwa na karantini,
shughuli na mazingatio ya msaada, ambukizo kwa jamii dhidi kwa taasisi, mwenendo wa jamii,
na kuchukua chanjo.
Tunategemea tangazo la leo kwa sababu zifuatazo za mpito:
• Ambukizo kwa jamii kwa COVID-19 kunapunguka kwa kasi.
• Wafanyakazi wa FCPS ambao wamepewa chanjo sasa wana kiwango cha kinga kutoka kipimo
cha kwanza.
• Wafanyakazi wa FCPS watastahiki kupokea chanjo yao ya pili ya COVID-19 wiki ya Februari
8-12, 2021 na Februari 16-19, 2021.
• Idadi ya wanafunzi na wafanyakazi wenye kupima chanya kwa COVID-19 (inayosababisha
kutengwa) iko chini kuliko nusu ya kwanza ya Januari.
Tena, tunashukuru jamii yetu kwa yote inafanya kusaidia kupunguza ambukizo na tunafurahi juu
ya kuwakaribisha wanafunzi wetu kurudi chuoni.
Kwa dhati,

Marlene Helm
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