 5يناير/كانون الثاني2021 ،

أسر مدارس مقاطعة فاييت العامة العزيزة:
لقد كان معلمونا وكادرنا مشغولين هذا األسبوع في التحضير من أجل انطالقة فصل الربيع مع التوجيه التعليمي االفتراضي للطالب في
يومي الخميس والجمعة ،السابع ( )7والثامن ( )8من يناير/كانون الثاني 2021 ،وفي مراجعة إجراءات السالمة التي سوف تسمح لنا
بالعودة بشكل سالم إلى التوجيه التعليمي بشكل شخصي.
بالتوافق مع مصفوفة التعليم بشكل شخصي للكوفيد-تسعة عشر لمدارس مقاطعة فاييت العامة ،قام فريق الكوفيد المحوري الخاص بنا
باالجتماع اليوم من أجل مراجعة ظروف الفايروس بالتشاور مع مديرية صحة لكسنغتون -مقاطعة فاييت .متوسط الحاالت الجديدة خالل
األيام السبعة في مقاطعة فاييت اليوم هو  ،218مما يضع مجتمعنا المحلي ضمن المرحلة الخامسة ،وهي البنفسجية  .في ضوء أرقام
حاالت اإلصابة الحالية ،سوف تقوم جميع المدارس والبرامج الخاصة بتوفير توجيه تعليمي عن طريق اإلنترنت فقط من أجل أسابيع -11
 15يناير/كانون الثاني 2021 ،و  ،22-19يناير/كانون الثاني.2021 ،
اسمحوا لي أن أقوم بشرح أن إضافة مستوى بنفسجي إلى فئات الوالية والتي هي األخضر ،األصفر ،البرتقالي ،واألحمر ضمن مصفوفة
مدارس مقاطعة فاييت كان من أجل التعريف الواضح للظروف التي سوف يتم تحتها أخذ العودة إلى الحرم بينما نكون في المرحلة
الحمراء بعين االعتبار.
نحن ندرك بأن هذا القرار ليس القرار التي كانت تتطلع له العديد من األسر .على الرغم من ذلك ،فإن البيانات تشير لنا بأن هذا هو أفضل
الطرق في الوقت الراهن .الثالثاء القادم ،في يوم الثاني عشر ( )12من يناير/كانون الثاني ،سوف نقوم بصنع قرار من أجل أسبوع -25
 29يناير/كانون الثاني .2022 ،هدفنا هو منح األسر والكادر وقتا ً وافرا ً من أجل التخطيط والتحضير.
صحة وسالمة طالبنا وكادرنا هي أولويتنا القصوى ونحن ملتزمون بالعودة إلى التوجيه التعليمي بشكل شخصي بأقرب فرصة ممكنة
متى سمحت الظروف بذلك .عند توافر اإلمكانية ،سوف تتبع منطقة التربية المدرسية نموذج عودة تدريجي يقوم بجلب الطالب مجددا ً
إلى التوجيه التعليمي بشكل شخصي وفق مرحلة الصف:
•
•
•
•
•

مرحلة أولى ( :)1الصفوف رياض األطفال (كندرغارتن) -الثاني
مرحلة ثانية ( :)2الصفوف الثالث – الخامس ،السادس ،التاسع ،والثاني عشر
مرحلة ثالثة ( :)3الصفوف السابع ،الثامن ،العاشر والحادي عشر
مرحلة رابعة ( :)4ما قبل المدرسة (بري سكول).
سوف نستمر بتوفير توجيه تعليمي خمسة أيام في األسبوع إلى الطالب الذين قامت أسرهم بتفضيل ذلك الخيار.

نحن نقدر الحمل الذي حملته هذه الجائحة لطالبنا وأسرنا ،موظفينا ،مجتمعنا المحلي ،الكومنويلث والعالم .منذ أن صعدت إلى هذا الدور
قبل  36يوماً ،قام العديد من الناس بمشاركة منظورهم معي والرأي الواحد العام الذي يتشاركه الجميع هو رغبة الجميع بالعودة إلى الحياة
الطبيعية.
الرجاء المعرفة بأننا نشارك في هذه الرغبة .ولكن ،واقع بأننا قمنا باالستمرار في التعليم عن بعد هو ليس نتيجة عدم المحاولة ،التخطيط
أو العمل الشاق .منذ مارس/آذار ،قام قادة مدارسنا ومنطقة التربية المدرسية الخاصة بنا بإجراء أبحاث عميقة ،تطوير خطط متعددة ،تبني
صلة ،وطلب وتوزيع أكثر من ستة مئة ألف ( )600,000قطعة من أدوات الوقاية الشخصية ( .)PPEفي كل دور،
إجراءات سالمات مف ّ
ً
ً
ً
نحن لم نقم فقط بأخذ طالبنا بعين االعتبار ،ولكن أيضا البالغين الذي يلعبون دورا جوهريا من أجل نجاحهم في التعليم بشكل شخصي.
نحن نبقى متأملين بأن مجتمعنا المحلي سوف يعمل سويا ً من أجل تخفيض مراحل الكوفيد-تسعة عشر كي يكون بإمكاننا البدء باالنتقال
إلى التعليم بشكل شخصي .سوف يتطلب ذلك قيام كل وأي واحد منا باتباع إجراءات الصحة التي نعلم بأنها سوف تح ّد من انتشار هذا
المرض – ارتداء الكمامات ،ممارسة غسل األيدي الصحيح ،والمحافظة على التباعد االجتماعي بأكبر قدر ممكن .سوف يتطلب ذلك
عزيمة ،مثابرة وإصرار ،ولكني أعلم بناء على الخبرة بأنه إن كان من الممكن القيام بذلك في أي مكان ،فإنه باإلمكان القيام بذلك هنا في
مقاطعة فاييت.

تحياتي الحارة،
مارلين هيلم
القائم بأعمال المدير العام لمدارس مقاطعة فاييت العامة

اضغط هنا من أجل مصفوفة التعليم بشكل شخصي أثناء الكوفيد  -تسعة عشر لمدارس مقاطعة فاييت العامة:
www.fcps.net/Page/17259

