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 أسر مدارس مقاطعة فاییت العامة العزیزة:

نحن نلعب جمیعاً دوراً في حمایة صحة، سالمة، ورفاه الطالب، الموظفین، واألسر الذین یشكلون سویاً مجتمعات مدارسنا المحلیة.  
تسعة عشر  -التطبیق المنتظم إلجراءات صحة وسالمة الكوفیدشكراً لكم على كل شيء قد قمتم وتستمرون بالقیام بھ من أجل دعم 

 الخاصة بمدارس مقاطعة فاییت العامة في مبانینا.

كما ذكرت في رسالتي في وقت سابق من ھذا األسبوع، فإن وزارة الصحة العامة في كنتاكي قد قامت بإصدار إرشادات جدیدة حول 
ینایر/كانون  10صفوف ریاض األطفال حتّى الثاني عشر في یوم االثنین،  عملیات وإجراءات التعلیم بشكل شخصي ضمن مدارس

.  لقد قام فریقنا بالعمل على مدار الساعة منذ ذلك الوقت من أجل تعدیل إجراءات مدارس مقاطعة فاییت العامة الخاصة بنا 2022الثاني، 
 بشكل یالئم ذلك.

دارس مقاطعة فاییت العامة قامت بشكل منتظم باتباع اإلرشادات الُمصدرة من قبل ) شھراً، فإن م22منذ بدء الجائحة قبل اثني وعشرین (
حیث قامت باالنتقال إلى التعلّم عن بعد عندما تّم نصحھا بذلك، تطبیق إجراءات التخفیف كما تّمت المشورة بھا، اتباع إلزامات  –الوالیة 

نح أولویة التلقیح للموظفین، العودة بشكل تدریجي إلى حرم المدارس، عرض اإلبالغ، إضافة أو أقلمة التدابیر مع تغیّر المتطلبات، م
 مواقع االختبار واللقاح في المدارس، وأخذ كل اإلجراءات الوقائیة الممكنة من أجل حمایة صحة وسالمة الطالب، الموظفین، واألسر.

ن إجراءاتنا السابقة.  من الممكن أن یكون البعض منكم متخوفاً في بعض الحاالت، فإن المعاییر اإلرشادیة الجدیدة تمثل تحوالً معتبراً م
 ً  من ھذه التغییرات.  أنا أتأمل بأنكم سوف تشعرون بالراحة نتیجة العلم بأن موافقة بروتوكوالتنا مع إرشادات الوالیة قد نجم عنھ سابقا

مة.  أنا على ثقة بأنھا تستمر بكونھا الطریق الصحیح الذي جلبنا بشكل سالم إلى ھذه اللحظة عبر تحّدیات األشھر االثني وعشرین المنصر
 سوف یأخذنا خالل المرحلة التالیة من الجائحة أیضاً.

-بشكل مرفق مع ھذا البرید اإللكتروني سوف تجدون مستنداً یحدد الخطوط العریضة للمعاییر اإلرشادیة الخاصة بصحة وسالمة الكوفید
تسعة عشر.  في  -لمحة موجزة عن مقاربتنا للقرارات حول االنتقال إلى التعلّم عن بعد نتیجة الكوفید تسعة عشر الخاصة بنا باإلضافة إلى

حال امتالككم ألیة أسئلة أو مخاوف حول المعلومات التي تتم مشاركتھا، فأنا أشجعكم على التحدث مع المدیر(ة) في مدرسة طفلكم كي 
 كم.یكون بإمكانھم تقدیم التوضیحات والتطمینات ل

األسر ھم شركاؤنا في كل ما نقوم بھ، ولقد أظھرتم خالل الجائحة التزاماً ال یتزعزع في العمل معنا من أجل القیام بما ھو أفضل شيء 
 لطالبنا.  أنا أتطلع بشوق من أجل االستمرار في العمل سویاً خالل األسابیع واألشھر المقبلة.

 من فضلكم كونوا بخیر،

 دیمیتروس لیغینز

 رف العام  لمدارس مقاطعة فاییت العامةالمش

 

 


