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أسر مدارس مقاطعة فاييت العامة العزيزة:
شكرا ً على استمراركم في دعم أطفالكم في تعلّمهم من المنزل أثناء قيام حاالت الكوفيد -تسعة عشر في مجتمعنا المحلي بمنعنا من العودة
إلى غرف الصف .على الرغم من أنه يتم القول غالبا ً بأن األسر هي أول وأفضل معلمي األطفال ،فإن المطالب الشاقة جدا ً التي تم
وضعها على عاتق أسرنا هذه السنة كانت مذهلة بالفعل .لقد قام معلمونا وكادرنا بوظيفة استثنائية تحت ظروف صعبة ،ولكن ال يمكن
ألي شيء ما بأن يقوم باستبدال فوائد التوجيه التعليمي بشكل شخصي.
تو ّفر مصفوفة التعليم بشكل شخصي الخاصة بمدارس مقاطعة فاييت العامة مسارا ً من أجل العودة إلى غرف الصف .إن ذلك يتجاوز
مجرد متوسط الحاالت اليومية في يوم واحد من األسبوع ،ويسمح لنا بالقيام بالتعليم بشكل شخصي أثناء التواجد في المنطقة الحمراء
للوالية عبر اعتبار عوامل أخرى ،مثل أنماط اتجاه المجتمع المحلي ،االنتشار المؤسساتي ،والحاالت ضمن الطالب والكادر والتي من
الممكن أن تقوم بتجاوز مؤشرات أخرى.
لقد كان متوسط الحاالت اليومية الخاصة بنا يتجاوز المئتين ( )٢٠٠إصابة في األيام التسعة الماضية ،بعد ثالثة أسابيع تقريبا ً من انخفاض
ثابت .في األيام ال  ١١األولى من سنة  ،٢٠٢١لقد كان لدينا  ١١٧طالبا ً و  ٦٣موظفا ً ممن حصلوا على اختبار إيجابي للكوفيد -تسعة
عشر.
نحن حاليا ً في المكان الراهن:
•
•
•
•

•
•

نحن ملتزمون بتطبيق التوجيه التعليمي بشكل شخصي في أقرب وقت ممكن.
نحن حاليا ً نقوم بتوفير الخدمات بشكل شخصي وفق توجيه لجان القبول والتحرير  ARCللطالب ذوي االحتياجات الخاصة.
تشير البيانات الخاصة بنا إلى أننا نحتاج إلى االستمرار في التعليم عن بعد من أجل أسابيع َ ٢٢ -١٩و  ٢٩ – ٢٥يناير /كانون
الثاني.٢٠٢١ ،
هدفنا هو البدء في التعليم بشكل شخصي تدريجيا ً في أسبوع ال  ،٥-١شباط .٢٠٢١ ،سوف تحدد البيانات سواء كان ذلك ممثالً
لبدء العودة التدريجية إلى جميع الطالب الذين قامت أسرهم باختيار التعليم بشكل شخصي أو كان ذلك بشكل خدمات من أجل
مجموعات أصغر من الطالب.
في األسبوع المقبل ،سوف تقومون برؤية حافالت مدرستكم في الطرقات حيث سوف يقوم السائقون والمراقبون الخاصون بنا
بالبدء بالتدرب على طرقهم تحضيرا ً لشهر شباط.
سوف نستمر في توزيع وجبات طعام مجانية وتوفير وسائل دعم صحة نفسية .من أجل التفاصيل قم بزيارة
www.fcps.net/gethelp

نحن متأثرون بالقصص الشخصية جدا ً التي قامت العديد من األسر بالتعبير عنها ،ونحن نود أن نأكد معرفتكم بأننا فعالً نشارك في
رغبتكم في العودة إلى التعليم بشكل شخصي .نحن نقارب نهاية فترة األسبوعين ونصف الزمنية التي تتلو زمن األعياد مما يعني بأنه
يتوجب أن تبدأ موجات األنماط باالتجاه نحو األسفل.
إن قصارى أمنياتنا هو أن نقوم باإلعالن في يوم الثالثاء المقبل عن العودة إلى التوجيه التعليمي بشكل شخصي في أول أيام شباط .مع
مساعدتكم ودعمكم المستمر ،بإمكاننا تحقيق ذلك.

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

