 26يناير /كانون الثاني٢٠٢١ ،

أسر مدارس مقاطعة فاييت العامة العزيزة:
لقد حافظ متوسط األيام السبعة لحاالت الكوفيد -تسعة عشر على ثباته تقريبا ً خالل األسبوع المنصرم –  193اليوم ،مقارنة ب  197قبل
أسبوع – مما يبقي مقاطعة فاييت ضمن المجال البنفسجي لمصفوفة التعليم الشخصي لمدارس مقاطعة فاييت العامة .نتيجة ذلك ،وبعد
االجتماع مع مديرية صحة لكسنغتون -مقاطعة فاييت اليوم ،فإن القرار من أجل أسبوع  12-8شباط هو االستمرار في التعلم عن بعد.
على الرغم من ذلك ،فإن إحدى نقاط قوة مصفوفة التعليم الشخصي لمدارس مقاطعة فاييت العامة هي بأنها تسمح لنا بأخذ عوامل متعددة
بعين االعتبار عند تحديد النمط المالئم للتوجيه التعليمي ،فيما يشمل أوامر حاكم الوالية ،غيابات الطالب والكادر ،حاالت العزل والحجر
الصحي ،اعتبارات العوامل ووسائل الدعم ،االنتشار في المجتمع المحلي مقارنة بالمؤسساتي ،أنماط اتجاه المجتمع المحلي ،وتلقي اللقاح.
نتيجة الطبيعة السلسة المتغايرة للكوفيد -تسعة عشر ،فإننا نقوم بصنع القرارات النهائية قبل أسبوعين فقط من التطبيق .ولكن ،فإننا نتوقع
بأنه سوف يكون من الممكن قريبا ً القيام بعودة تدريجية إلى التوجيه التعليمي بشكل شخصي للطالب من صفوف رياض األطفال
(كندرغارتن) – ثاني والذين اختارت أسرهم ذلك النمط من التوجيه التعليمي ،نتيجة ما يلي من البيانات وعوامل االنتقال( .سوف يستمر
تواجد التعلم عن بعد كخيار لألسر التي تقوم باختيار ذلك من أجل أطفالهم).
•
•
•
•
•

لقد قام العديد من الموظفين بتلقي أولى جرعاتهم من لقاح الكوفيد -تسعة عشر وسوف يقومون بالتأهل قبل ذلك التاريخ من أجل
تلقي الجرعة الثانية.
لقد انخفض عدد الطالب الذين نالوا نتيجة اختبار إيجابية للكوفيد -تسعة عشر (مما ينجم عنه العزل) في هذا األسبوع إلى ،65
ب  132في األسبوع الماضي.
مقارنة ِ
لقد انخفض عدد الطالب الذين نالوا نتيجة اختبار إيجابية للكوفيد -تسعة عشر (مما ينجم عنه العزل) في هذا األسبوع إلى ،30
ب  38في األسبوع الماضي.
مقارنة ِ
على الرغم من أن عدد الحاالت ما زال مرتفعاً ،فإن انتشار الكوفيد -تسعة عشر ضمن المجتمع المحلي قد قام باالنخفاض منذ
االرتفاع الشديد الذي حصل خالل األعياد وهو يحافظ على ثباته.
الحاالت الحالية ضمن المجتمع المحلي هي ليست نتيجة االنتشار المؤسساتي ضمن مراكز الحياة المسا ِعدة أو هيئات ومراكز
الحجز.

سوف نستمر في مراجعة البيانات كل يوم كما سوف نقوم بإبقائكم على إطالع بالقرارات بشكل أسبوعي .شكرا ً على كل ما تقومون به
من أجل دعم طالبكم في المنزل.

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

phone call:
اتصال هاتفي:
أمسية سعيدة .بالتوافق مع مصفوفة الكوفيد -تسعة عشر للتعليم الشخصي لمدارس مقاطعة فاييت العامة ،فإن متوسط الحاالت الجديدة
لأليام السبعة في مقاطعة فاييت اليوم هو  193حالة ،مما يحافظ على تواجد مجتمعنا المحلي ضمن المستوى الخامس ،وهو البنفسجي.
سوف تستمر جميع المدارس والبرامج الخاصة في القيام بالتوجيه التعليمي عن بعد فقط من أجل أسابيع الواحد وحتى الخامس من شباط،
والثامن وحتى الثاني عشر من شباط .2021 ،ولكن ،في حال استمرار البيانات بالتوجه باالتجاه الصحيح ،فنحن نتوقع العودة إلى التوجيه
التعليمي بشكل شخصي للطالب الذين اختارت أسرهم لذلك النمط من التعليم قريبا ً .شكرا ً لكم على دعمكم وصبركم المستمرين .مع
السالمة.

text:
رسالة نصية:
الرجاء زيارة  www.fcps.net/covid19من أجل التحديث الحامل لتاريخ  1.26.21حول مصفوفة الكوفيد -تسعة عشر للتعليم
الشخصي في مدارس مقاطعة فاييت العامة.

