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 أسر مدارس مقاطعة فاییت العامة العزیزة:

، مع كل تحدیاتھ وإنجازاتھ، ومسببات األلم والسعادة 21-2020خالل أسبوع واحد فقط، سوف نقوم بإغالق الباب على العام الدراسي 
للعودة إلى حرم المدرسة.  سوف نقوم بإنھاء السنة في  التي تضمنھا.  لقد قمنا ببدء العام بعیدین عن بعضنا البعض، نتعلّم عن بعد ونسعى

مكان مختلف بشكل شاسع، حیث قام معظم طالبنا بالعودة إلى التعلّم بشكل شخصي، وحیث سوف یقوم طالب الصف الثاني عشر 
 ى الحالة الطبیعیة.(السینیور) الخاصین بنا في التخرج في صالة راب آرینا، ونحن نقوم بأخذ خطوات تدریجیة من أجل العودة إل

مقاطعة فاییت في ھذا الصباح، أنا سعیدة باإلعالن عن أن متوسط األیام السبعة للحاالت  -اجتماع الیوم مع مدیریة صحة لكسنغتون بعد
، مما یضع مجتمعنا المحلي ضمن األصفر في مصفوفة التعلیم بشكل شخصي في مدارس مقاطعة فاییت 27الجدیدة في مقاطعة فاییت ھو 

خالل األسبوع المنصرم وكان عدد  37تسعة عشر بین الطالب وأفراد الكادر إلى  -العامة. انخفض عدد الحاالت اإلیجابیة من الكوفید
 خالل نفس الفترة الزمنیة. 298األفراد الذین تم وضعھم ضمن الحجر الصحي نتیجة التعرض المحتمل 

وظفین، وأفراد أسرھم الذین قاموا بالحصول على كل جرعات اللقاح دوراً محوریاً في لقد لعب العدد الذي یقوم باالزدیاد من الطالب، الم
عشر  يتخفیض معدالت االنتقال وأعداد الحجر الصحي,  مع خبر یوم أمس المثیر للحماسة بأن األطفال الذین یكون عمرھم بین اثن

من أجل  وایلد ھیلث، فإننا سوف نقوم بتوسیع شراكتنا مع الفایزر) سنة ھم مؤھلوون اآلن من أجل تلقي لقاح 15) وخمسة عشر (12(
 إتاحة ھذه الحقنة التي من الممكن أن تكون منقذة للحیاة إلى عدد أكبر حتّى من أفراد مجتمع مدارس مقاطعة فاییت المحلي الخاص بنا.

) أو أكبر، أسرھم، الموظفین، وأسرھم، من أجل زیارة 12تتم دعوة جمیع الطالب من عمر اثني عشر سنة (
kyvax.wildhealth.com :والتسجیل من أجل تلقي الجرعة األولى أو الثانیة من اللقاح في أي من العیادات التالیة 

جورج تاون رود  1555، المتواجدة في ستیمظ في أكادیمیة المواد العلمیة  1ص حتّى  9ار/مایو، من الساعة أیّ  13الخمیس،  •
)1555 Georgetown Road.( 

 Eastin 301إیستین رود/  301ص في مدارس بریان ستایشن ( 11ص حتّى  8أیّار/مایو، من الساعة  18الثالثاء،  •
Road) فونتین رود/ 2100)، ھینري كالي (2100 Fontaine Road) 401ریید الین/ 401، والفاییت Reed Lane  (

 الثانویة.
 2000وینشتر رود/  2000ظ في مدارس فریدریك دوغالس ( 4ظ حتّى  1أیّار/مایو، من الساعة  18الثالثاء،  •

Winchester Road) 1600مان أو وار بولفارد/  1600)، بول الورنس دانبار Man o’ War Boulevard،(  وتایتس
 ) الثانویة.Centre Parkway 1111سنتر باركواي/ 1111كریك (

من أجل توفیر تواریخ، أوقات، ومواقع إضافیة، وسوف نستمر بالتواصل معكم حول ھذه الفرص متّى ما تمت  وایلد ھیلثنحن نعمل مع 
 إتاحة التفاصیل.

.  یتوجب على أي 22-2021ى التعلیم بشكل شخصي من أجل العام الدراسي في الختام، أوّد أن أذّكر أسرنا بأننا نتوقع العودة الكاملة إل
أسرة تسعى إلى أن تحصل على خیار تعلیم افتراضي كامل الوقت من أجل طالبھم تقدیم الطلبات إلى برنامج أكادیمیة التعلیم االفتراضي 

 .2021) من أیّار/مایو، 14ر (المستقل والمنفصل لوحده قبل تاریخ أقصاه منتصف لیل یوم الجمعة، الرابع عش

من أجل تقدیم الطلب، قوموا بالضغط ھنا وسوف یتم الطلب منكم لتسجیل الدخول إلى حسابكم أو القیام بإنشاء حساب مستخدم جدید.  متّى 
"، من أجل المباشرة.  في حال  Begin Applicationما قمتم بإكمال ھذه الخطوة، قوموا باختیار الصندوق الذي یقول "ابدأ الطلب/ 

امتالككم ألسئلة، الرجاء امتالك حریة التواصل مع مدرستكم الحالیة أو مع مكتب البرامج الخاصة على 
special.programs@fayette.kyschools.us . 

 بأعظم شكل ممكن! 21-2020ام الدراسي لنقم باستغالل ما تبقى من أیام الع

 تحیاتي،

 مارلین ھلیم

 القائم بأعمال المدیر العام لمدارس مقاطعة فاییت العامة
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