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 أسر مدارس مقاطعة فاييت العامة العزيزة:

تسعة عشر في مجتمعنا المحلي بمنعنا من العودة  -ناء قيام حاالت الكوفيدثشكراً على استمراركم في دعم أطفالكم في تعلّمهم من المنزل أ

جداً التي تم قة الشاالب فضل معلمي األطفال، فإن المطغالباً بأن األسر هي أول وأغرف الصف. على الرغم من أنه يتم القول إلى 

بة، ولكن ال يمكن ظروف صعثنائية تحت عل.  لقد قام معلمونا وكادرنا بوظيفة استفذه السنة كانت مذهلة بالأسرنا هوضعها على عاتق 

 صي.ه التعليمي بشكل شخوائد التوجييء ما بأن يقوم باستبدال فشألي 

غرف الصف.  إن ذلك يتجاوز  ن أجل العودة إلىارس مقاطعة فاييت العامة مساراً مدخاصة بمر مصفوفة التعليم بشكل شخصي الفّ تو

حمراء طقة الالتواجد في المنشخصي أثناء يسمح لنا بالقيام بالتعليم بشكل د من األسبوع، ومتوسط الحاالت اليومية في يوم واحمجرد 

ن الطالب والكادر والتي من تي، والحاالت ضمط اتجاه المجتمع المحلي، االنتشار المؤسساللوالية عبر اعتبار عوامل أخرى، مثل أنما

 جاوز مؤشرات أخرى.بت قوم ن أن تالممك

فاض خة، بعد ثالثة أسابيع تقريباً من ان( إصابة في األيام التسعة الماضي٢٠٠ئتين )وز الماالت اليومية الخاصة بنا يتجالقد كان متوسط الح

تسعة  -لكوفيدل بيجان حصلوا على اختبار إيفاً ممموظ ٦٣طالباً و  ١١٧، لقد كان لدينا ٢٠٢١ة األولى من سن ١١ ال ثابت. في األيام

 .عشر

 :نالمكان الراهنحن حالياً في 

 قت ممكن.قرب وفي أه التعليمي بشكل شخصي زمون بتطبيق التوجينحن ملت •

 للطالب ذوي االحتياجات الخاصة. ARC وجيه لجان القبول والتحريرصي وفق تشخالخدمات بشكل نحن حالياً نقوم بتوفير  •

يناير/ كانون   ٢٩ – ٢٥َو   ٢٢ -١٩ رار في التعليم عن بعد من أجل أسابيعتشير البيانات الخاصة بنا إلى أننا نحتاج إلى االستم •

 .٢٠٢١، الثاني

ممثالً انات سواء كان ذلك البي . سوف تحدد٢٠٢١، شباط، ٥-١في أسبوع ال ياً عليم بشكل شخصي تدريجدفنا هو البدء في الته •

ل ك بشكل خدمات من أجعليم بشكل شخصي أو كان ذلهم باختيار التب الذين قامت أسرميع الطالدة التدريجية إلى جلبدء العو

 .ر من الطالبمجموعات أصغ

قون والمراقبون الخاصون بنا السائف يقوم ث سوات حيطرقفالت مدرستكم في الحاف تقومون برؤية في األسبوع المقبل، سو •

 لشهر شباط.هم تحضيراً درب على طرقبالبدء بالت

اصيل قم بزيارة فير وسائل دعم صحة نفسية. من أجل التفجانية وتوع وجبات طعام مسوف نستمر في توزي •

www.fcps.net/gethelp 

كد معرفتكم بأننا فعالً نشارك في ن نأأ حن نودبير عنها، وند من األسر بالتعالعديجداً التي قامت قصص الشخصية الرون بثمتأنحن 

عياد مما يعني بأنه زمن األ ونصف الزمنية التي تتلوبشكل شخصي. نحن نقارب نهاية فترة األسبوعين دة إلى التعليم رغبتكم في العو

 و األسفل.ط باالتجاه نحماموجات األنيتوجب أن تبدأ 

مع دة إلى التوجيه التعليمي بشكل شخصي في أول أيام شباط. ل عن العوفي يوم الثالثاء المقبإن قصارى أمنياتنا هو أن نقوم باإلعالن 

 ك.مكاننا تحقيق ذلمساعدتكم ودعمكم المستمر، بإ

 

 ،حياتيت

 مارلين هيلم

 يت العامةدارس مقاطعة فايالعام لم القائم بأعمال المدير
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