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أسر مدارس مقاطعة فاييت العامة العزيزة:
لقد أتاحت لنا خياراتكم السالمة إمكانية العودة إلى حرم المدارس ،ونحن ممتنون على فرصة العودة إلى الدراسة بشكل شخصي مع
الطالب الذين قد قامت أسرهم باختيار ذلك الخيار.
عندما تقومون باعتبار كيف أن مقاطعة فاييت قضت شهر يناير/كانون الثاني بأكمله ضمن البنفسجي – أصابت حد أعلى لمتوسط محصلة
الحاالت اليومية بمقدار  – 264فإن تقدمنا هو الفت للنظر بالفعل .بمقدار  ،34فإن متوسط محصلة األيام السبعة للحاالت الجديدة اليوم
هو على حد المنطقة الصفراء – مستوى لم يقم مجتمعنا المحلي برؤيته منذ تسعة أشهر تقريباً.
اآلن وبعد أن قام طالبنا بالعودة بشكل شخصي ،فإننا نحتاج إلى مساعدتكم مجدداً .مع بقاء ثالثة أيام فقط قبل عطلة الربيع ،فإننا نتأمل
بأن يستمر الجميع بممارسة العادات الصحية التي قد ساعدتنا على تخفيض إصابات الكوفيد تسعة عشر .تشمل اإلجراءات الوقائية تجنب
الحشود وتجمع المجموعات متى أتيحت فرصة ذلك ،طلب الطعام بشكل التوصيل المنزلي ،التواصل االجتماعي في الخارج ،ارتداء
الكمامات ،وغسل األيدي المتكرر.
في حال تخطيطكم على قضاء عطلة في المنزل ،فإن عطلة الربيع تمثل وقتا ً ممتازا ً من أجل صنع التدابير من أجل تلقي اللقاح .جميع
أفراد مجتمع مقاطعة فاييت المحلي ،بعمر  16سنة أو أكبر ،يتم تشجيعهم على التسجيل من أجل تلقّي اللقاح المجاني ،اآلمن عبر
 . https://ukhealthcare.uky.edu/covid-19/vaccineأولئك الذين يكونون بعمر  18سنة أو أكبر بإمكانهم التسجيل عبر
 . www.lfchd.org/vaccineيتم توفير نقل مواصالت مجاني إلى عيادات اللقاح والتطعيم ضد الكوفيد-تسعة عشر عبر خدمات
المواصالت االتحادية في البلوغراس .الرجاء االتصال على  1-888-848-0989بشكل مسبق من أجل جدولة خدمة ركوب النقل.
قبل العودة إلى حرم المدرسة بعد عطلة الربيع ،الرجاء مراجعة مستند ضمان األسرة لصحة الطالب المرفق مع هذا البريد اإللكتروني
والرجاء التفكير العميق بشكل خاص أثناء تقييم أعراض طفلكم المحتملة قبل إرسالهم مجددا ً إلى المدرسة.
على الرغم من أننا لم نمتلك أي من حاالت انتشار الفايروس في المدارس ،فإننا قد قمنا بتلقي تقارير حول طالب يقومون باإلصابة
بالكوفيد-تسعة عشر نتيجة حفالت النوم في منازل األصدقاء ،الحفالت ،ونشاطات سفر اليافعين .قرارات عطل نهاية األسبوع اإلفرادية
هذه قد قامت بعد ذلك بإجبار طالب آخرين على الدخول في الحجر الصحي .لقد تطلبت جهودنا جميعنا من أجل القدرة على العودة إلى
حرم مدارسنا وسوف نحتاج إلى جهودنا جميعا ً من أجل الحفاظ على مدارسنا مفتوحة.
لقد كانت هذه السنة الدراسية مختلفة عن كل السنوات األخرى .نحن نتأمل بأن تقوم أسرنا بقضاء عطلة ربيع ممتعة ونحن نتطلع بشوق
إلى رؤية الجميع أصحاء ومجددا ً ضمن حرم المدارس في يوم الخامس ( )5من نيسان/أبريل!

تحياتي،
مارلين هيلم

