
 أسر مدارس مقاطعة فاییت العامة العزیزة:

، قمنا بصنع تعھد بصنع القرارات مسبقاً قبل تسعة عشر للتعلیم الشخصي لمدارس مقاطعة فاییت العامة -مصفوفة الكوفیدأثناء تطبیق 
 الالزمة.أسبوعین من التطبیق في كل یوم ثالثاء من أجل منح الوقت الكافي لمجتمعنا المحلي من أجل صنع التدابیر 

السادس عشر كان من المفترض أن یكون الطالب في صفوف ریاض األطفال (كندرغارتن)، األول والثاني داخل حرم المدرسة ألسابیع 
وكما قمنا بمشاركتھ  ،ولكن) من شباط، 26) إلى السادس والعشرین (22) من شباط والثاني والعشرین (19) إلى التاسع عشر (16(

إحدى األسباب التي جعلتنا نشمل فترة  .یع الطالب سوف یقومون بالتعلّم عن بعد ھذا األسبوع بسبب الطقسظھیرة الیوم، فإن جم
 األسبوعین ھذه ضمن المرحلة األولى كانت ضمان امتالك الكادر الوظیفي من أجل دعم المراحل التالیة.

األیام السبعة المتدرج للحاالت الجدیدة قد انخفض ن متوسط مقاطعة فاییت بأ -أظھرت مراجعة الیوم للبیانات مع مدیریة صحة لكسنغتون
، انتقال المجتمع المحلي یتجھ باتجاه األسفل، حاالت األطفال بعمر المدرسة تقوم باالنخفاض، والعدید من موظفینا قد قاموا بتلقي 100إلى 

 كل من جرعتي اللقاح.

 بدءاً من تاریخ الیوم یكون بإمكاننا:

ریاض األطفال (كندرغارتن)، األول والثاني الذین قامت أسرھم باختیار التعلّم بشكل شخصي  ب من صفوفالتأكید بأن الطال •
) من 26) إلى السادس والعشرین (22الثاني والعشرین (في المدرسة سوف یقومون بالعودة إلى حرم المدرسة في أسبوع 

) إلى الخامس 1خصي في المدرسة في أسبوع األول (، في حال سمح الطقس بذلك، وسوف یستمرون في التعلّم بشكل ششباط
 .2021) من مارس/آذار، 5(

الثالث وحتى الخامس والذین قامت أسرھم باختیار التعلّم بشكل شخصي في  صفوفاإلعالن عن أننا نتوقع قیام الطالب من ال •
(سوف تتم . 2021ارس/آذار، ) من م5) وحتى الخامس (3المدرسة سوف یقومون بالعودة إلى حرم المدرسة في الثالث (

 مراجعة ھذا القرار وتثبیتھ في یوم الثالثاء المقبل).
تأكید االلتزام بأننا نقوم باكتشاف سیناریوھات عدیدة مختلفة من أجل إنجاز ھدف توفیر التعلیم بشكل شخصي إلى جمیع  •

 الطالب الذین قامت أسرھم باختیار ذلك الخیار.
تقال، فیما یشمل توافر سائقي الباصات وعاملي الكافتریا، أثناء قیامنا بالتخطیط لمراحل التركیز على أھمیة عوامل االن •

 الصفوف األخرى بالعودة إلى التعلّم بشكل شخصي خالل المقاربة التدریجیة الخاصة بنا.
تقدیم طلب  تشجیع أي شخص ما من الممكن أن یكون مھتماً بالعمل كسائق باص، مراقب باص، أو موظف تغذیة الطفل على •

 . www.fcps.net/jobsتوظیف على 

 شكراً لكم على دعمكم وتفھمكم المستمرین.
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