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أسر مدارس مقاطعة فاييت العامة العزيزة:
كما حدث مع الساعات الخاصة بنا ،فإن عودتنا إلى التعليم بشكل شخصي قد أخذت خطوة باتجاه األمام في هذا األسبوع مع وصول
طالبنا في ما قبل المدرسة (بري سكول) ،والصفوف السابع ،الثامن ،العاشر ،والحادي عشر إلى المدرسة في يوم االثنين .اآلن ،ومع
عودة الطالب من جميع الصفوف إلى حرم مباني المدارس ،فإننا نشعر مجددا ً بشعور عودة الصلة وعودة االنفعام بالطاقة فيما يتعلق
باأليام المقبلة.
يستمر مجتمعنا المحلي في تقييد انتشار الكوفيد -تسعة عشر وإن متوسط األيام السبعة من الحاالت الجديدة قد انخفض إلى  !41كل يوم
ثالثاء ،نقوم بمراجعة نقاط بيانات متعددة كجزء من مصفوفة التعليم بشكل شخصي لمدارس مقاطعة فاييت العامة الخاصة بنا ،ونحن
سعداء باإلبالغ عن أن جميع المؤشرات األخرى ما تزال تدعم عودتنا إلى حرم المدارس الخاصة بنا.
عبر استخدام مراكز الوصل واالنطالق ،حافالت المكوكات (شاتل) ،الفان ،وتعديالت الجداول ،فإن فريق المواصالت الخاص بنا قد قام
بالعمل دون كلل من أجل إيجاد الحلول التي سوف تسمح بجلب طالب المدارس المتوسطة والثانوية الخاصين بنا من األسر التي قامت
باختيار التعليم بشكل شخصي من أجل ما يتبقى من البرامج المخصصة الخاصة بنا في يوم االثنين ،الثاني والعشرين من مارس/آذار.
لقد بدأت األسر الذين قام أطفالهم بالتأثّر بذلك بتلقي االتصاالت المتضمنة للتفاصيل المحددة من أكاديمية كارتر ج وودسون ،مركز إيست
سايد التقني ،مركز رعاية األسرة ،لوكست ترايس للعلوم الزراعية ،أكاديمية مارتن لوثر كينغ ،كلّية الفرص المتوسطة ،مركز ساوث
سايد التقني ،أكاديمية العلوم ستيم ،أكاديمية النجاح ،مركز التعلّم ،واالسطبالت.
أثناء قيامنا بعبور الذكرى السنوية األولى للجائحة ،فإنني أؤمن بأننا جميعا ً نقوم بتقدير كيف أن حياتنا قد تغيّرت إلى األبد في بعض
الطرق عبر الكوفيد-تسعة عشر .إن ما أتأمله هو بأن تحدّيات األشهر اإلثني عشر المنصرمة قد قامت بإلهامنا جميعا ً من أجل صنع
القرارات اإلفرادية الضرورية من أجل القيام الجماعي بالحفاظ على سيطرة التحكم بالفايروس كي تتاح لمدارسنا قدرة البقاء مفتوحة.
مع قدوم عطلة الربيع في األفق ،فإننا سوف نحتاج إلى مساعدة الجميع كي نقوم بتجنب ارتفاع حاد آخر في الحاالت كما قمنا بمشاهدته
في يناير/كانون الثاني بعد عطلة الشتاء .ظهيرة هذا اليوم ،قام الحاكم باإلعالن عن أن نوعا ً جديدا ً من الكوفيد -تسعة عشر قد تم إيجاده
في الكومينويلث .ال يجب علينا التراخي وتقليل الحيطة في هذا الوقت.
على خالف ما كان الوضع عليه قبل سنة ،فإننا اآلن نعلم كيف يكون بإمكاننا هزيمة الكوفيد -تسعة عشر .بإمكاننا سويا ً القيام بذلك وسوف
نقوم سويا ً بالقيام بذلك!
تحياتي،
مارلين هيلم
القائم بأعمال المدير العام لمدارس مقاطعة فاييت العامة

