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 أسر مدارس مقاطعة فاييت العامة العزيزة:

قبل  197اليوم، مقارنة ب  193 –رم تقريباً خالل األسبوع المنص باتهث علىتسعة عشر  -فيدلكولحاالت ايام السبعة األمتوسط  حافظد لق

ذلك، وبعد ة فاييت العامة.  نتيجة مقاطع شخصي لمدارسة التعليم الوفصففسجي لميبقي مقاطعة فاييت ضمن المجال البنمما  –أسبوع 

 م عن بعد.هو االستمرار في التعل  ط شبا 12-8قرار من أجل أسبوع إن الفم، مقاطعة فاييت اليو -االجتماع مع مديرية صحة لكسنغتون

خذ عوامل متعددة لنا بأ هي بأنها تسمح ة فاييت العامةمقاطع شخصي لمدارسالة مصفوفة التعليم وقاط قحدى نعلى الرغم من ذلك، فإن إ

والحجر ل العزوالكادر، حاالت  غيابات الطالبحاكم الوالية، مل أوامر ه التعليمي، فيما يشالمالئم للتوجي تبار عند تحديد النمطعبعين اال

 ح.لمحلي، وتلقي اللقالمجتمع اجاه انماط اتمؤسساتي، ألي مقارنة بالتشار في المجتمع المحوامل ووسائل الدعم، االناعتبارات العالصحي، 

 توقعنا نين فقط من التطبيق. ولكن، فإنتسعة عشر، فإننا نقوم بصنع القرارات النهائية قبل أسبوع -غايرة للكوفيدعة السلسة المتبينتيجة الط

فال ض األطصفوف رياة تدريجية إلى التوجيه التعليمي بشكل شخصي للطالب من عودب قريباً القيامبأنه سوف يكون من الممكن 

ل االنتقال. )سوف يستمر ، نتيجة ما يلي من البيانات وعوامختارت أسرهم ذلك النمط من التوجيه التعليميين اوالذثاني  –)كندرغارتن( 

 (هم.قوم باختيار ذلك من أجل أطفالم عن بعد كخيار لألسر التي تتواجد التعل  

قبل ذلك التاريخ من أجل  يقومون بالتأهلوسوف تسعة عشر  -أولى جرعاتهم من لقاح الكوفيد ن بتلقييفديد من الموظقام الع لقد •

 جرعة الثانية.تلقي ال

، 65بوع إلى ا األسزل( في هذم عنه العتسعة عشر )مما ينج -بية للكوفيدجاة اختبار إيجلقد انخفض عدد الطالب الذين نالوا نتي •

 بوع الماضي.سفي األ 132مقارنة ِب 

، 30بوع إلى ا األسزل( في هذم عنه العتسعة عشر )مما ينج -بية للكوفيدجاة اختبار إيجلقد انخفض عدد الطالب الذين نالوا نتي •

 بوع الماضي.سفي األ 38مقارنة ِب 

خفاض منذ قد قام باالن ليضمن المجتمع المحتسعة عشر  -الكوفيدانتشار ال مرتفعاً، فإن زعلى الرغم من أن عدد الحاالت ما  •

 ثباته.حصل خالل األعياد وهو يحافظ على االرتفاع الشديد الذي 

ز هيئات ومراكدة أو ساعِ مؤسساتي ضمن مراكز الحياة الم  يست نتيجة االنتشار المن المجتمع المحلي هي لالحاالت الحالية ض •

 ز.الحج

ه ى كل ما تقومون ببشكل أسبوعي. شكراً علم بإبقائكم على إطالع بالقرارات كما سوف نقو كل يوممراجعة البيانات في سوف نستمر 

 من أجل دعم طالبكم في المنزل.

 

 تحياتي،

 مارلين هيلم

 القائم بأعمال المدير العام لمدارس مقاطعة فاييت العامة 

 

 

 

 

 



phone call: 

 هاتفي:اتصال 

عشر للتعليم الشخصي لمدارس مقاطعة فاييت العامة، فإن متوسط الحاالت الجديدة تسعة  -سعيدة.  بالتوافق مع مصفوفة الكوفيد أمسية

، مما يحافظ على تواجد مجتمعنا المحلي ضمن المستوى الخامس، وهو البنفسجي. حالة 193هو  ماليو لأليام السبعة في مقاطعة فاييت

وحتى الخامس من شباط، الواحد التوجيه التعليمي عن بعد فقط من أجل أسابيع ب قيامفي الجميع المدارس والبرامج الخاصة  مرتتسسوف 

جيه نتوقع العودة إلى التونحن ف جاه الصحيح،في حال استمرار البيانات بالتوجه باالتن، ولك. 2021 ،من شباط اني عشرالثوحتى والثامن 

ً  طلذلك النمذين اختارت أسرهم التعليمي بشكل شخصي للطالب ال . شكراً لكم على دعمكم وصبركم المستمرين. مع من التعليم قريبا

 السالمة.

 

text: 

 رسالة نصية:

تسعة عشر للتعليم  -حول مصفوفة الكوفيد .21261.من أجل التحديث الحامل لتاريخ  www.fcps.net/covid19الرجاء زيارة 

 الشخصي في مدارس مقاطعة فاييت العامة.

http://www.fcps.net/covid19
http://www.fcps.net/covid19

