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 أسر مدارس مقاطعة فاييت العامة العزيزة:

متوسط على ما يبدو فإن الجهود من أجل إعاقة وتخفيض معدالت اإلصابة تقوم بالنجاح. نحن متحمسون من أجل مشاركة خبر بأن 

في يناير/ كانون الثاني. على الرغم  264حالة، وهو ما يتجه باتجاه األسفل منذ قمة ال  168لأليام السبعة هو  تسعة عشر -الكوفيدحاالت 

تسعة عشر للتعليم الشخصي لمدارس مقاطعة فاييت العامة،  -مصفوفة الكوفيدل من أن مقاطعة فاييت ما تزال ضمن المستوى البنفسجي 

 بأن الحاالت سوف تستمر باالنخفاض. –مقاطعة فاييت  -نكما هو حال شركائنا في مديرية صحة لكسنغتو –فإننا متفائلون 

بناء على هذه المعلومات، فإننا نتوقع بأن الظروف سوف تسمح لنا بالبدء المتدرج بالعودة إلى التعليم بشكل شخصي في أسبوع 

كون مغلقة في يوم االثنين، الرجاء التذكر بأن المدارس والمكاتب سوف ت .2021( من شباط، 19( إلى التاسع عشر )16السادس عشر )

 من أجل يوم الرؤساء. 2021( من شباط، 15الخامس عشر )

بالتوافق مع نموذج العودة التدريجي الخاص بنا، فإن الطالب من صفوف رياض األطفال )كندرغارتن( وحتى الثاني الذين قامت أسرهم 

سوف يستمر . 2021م الثالثاء، السادس عشر من شباط، باختيار التعليم بشكل شخصي سوف يقومون بالعودة إلى المدرسة في يو

حتى يتم  NTI: 2DLالطالب في جميع المراحل الصفية األخرى باالستمرار في التوجيه التعليمي غير التقليدي: اثنان التعليم المتباين 

 تحديد تاريخ عودتهم.

جل أطفالهم.  يتوجب على األسر التي تمتلك أسئلة حول العودة سوف يستمر كون التعلّم عن بعد خياراً لألسر التي تود اختيار ذلك من أ

 التواصل مع مدرسة طفلهم.

بما أننا نقوم ببناء إعالن اليوم على البيانات الحالية والمتوقعة، فإننا سوف نقوم بمراجعة الشروط على أرض الواقع في يوم الثالثاء 

 ا القرار. ( من شباط، من أجل تثبيت وتأكيد هذ9المقبل، التاسع )

ال تبنى على رقم واحد.  تسعة عشر للتعليم الشخصي لمدارس مقاطعة فاييت العامة -الكوفيدكما قمنا بالمشاركة مسبقاً، فإن مصفوفة 

عندما نقوم بصنع قرارات حول النموذج المالئم من أجل التوجيه التعليمي، فإننا أيضاً نأخذ بعين االعتبار األوامر من حاكم الوالية، 

يابات الكادر والطالب، حاالت العزل والحجر الصحي، عوامل واعتبارات العمليات اإلجرائية ووسائل الدعم، االنتشار ضمن المجتمع غ

 المحلي مقارنة بالمؤسساتي، أنماط اتجاه المجتمع المحلي، وتلقي اللقاح.

 نحن نبني إعالن اليوم على كل من عوامل النقل التالية:

 تسعة عشر ضمن المجتمع المحلي بشكل مطرد. -يدينخفض انتشار الكوف •

 يمتلك موظفوا مدارس مقاطعة فاييت العامة الذين تم تلقيحهم اآلن مستوى من المناعة من الجرعة األولى. •

-8تسعة عشر في أسبوع ال  -سوف يتأهل موظفوا مدارس مقاطعة فاييت العامة من أجل تلقي ثاني جرعة لهم من لقاح الكوفيد •
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تسعة عشر )مما ينجم عنه حاالت العزل(  -على اختبارات إيجابية من أجل الكوفيد الذين يحصلونعدد الطالب وأفراد الكادر  •

 هو أخفض من النصف األول من شهر يناير/ كانون الثاني.

الحد من االنتشار ونحن متحمسون من أجل الترحيب نحن نقدر كل ما يقوم مجتمعنا المحلي به من أجل المساعدة على مرة أخرى، 

 بطالبنا مجدداً في حرم المدرسة.

 تحياتي،

 مارلين هيلم

 القائم بأعمال المدير العام لمدارس مقاطعة فاييت العامة 

 


