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 عة فاييت العامة العزيزة: قاطأسر مدارس م

جل انطالقة فصل الربيع مع التوجيه التعليمي االفتراضي للطالب في  ا األسبوع في التحضير من أغولين هذمشدرنا نا وكامعلمولقد كان 

وفي مراجعة إجراءات السالمة التي سوف تسمح لنا   2021يناير/كانون الثاني، ( من 8لثامن ) وا(  7سابع ) خميس والجمعة، ال الي يوم

 بشكل شخصي. ه التعليمي توجي لعودة بشكل سالم إلى البا

محوري الخاص بنا  قام فريق الكوفيد ال،  تسعة عشر لمدارس مقاطعة فاييت العامة-مصفوفة التعليم بشكل شخصي للكوفيدبالتوافق مع 

متوسط الحاالت الجديدة خالل  ت.  مقاطعة فايي  - ديرية صحة لكسنغتونر مع مبالتشاووس يرفاوف الظرجل مراجعة  جتماع اليوم من أ باال

. في ضوء أرقام    ، مما يضع مجتمعنا المحلي ضمن المرحلة الخامسة، وهي البنفسجية218األيام السبعة في مقاطعة فاييت اليوم هو  

- 11من أجل أسابيع  طرنت فقنتق اإليمي عن طريه تعلتوجيفير ة بتوف تقوم جميع المدارس والبرامج الخاص ، سوةحالي صابة الت اإلحاال
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ة  ضمن مصفوفحمر خضر، األصفر، البرتقالي، واألتي هي األ فسجي إلى فئات الوالية والن أقوم بشرح أن إضافة مستوى بن اسمحوا لي أ

رحلة  حرم بينما نكون في المأخذ العودة إلى الف يتم تحتها و ف التي سح للظرو ف الواضقاطعة فاييت كان من أجل التعري س ممدار

 الحمراء بعين االعتبار. 

تشير لنا بأن هذا هو أفضل  سر. على الرغم من ذلك، فإن البيانات ر التي كانت تتطلع له العديد من األ را ر ليس القك بأن هذا القرادرنحن ن 

- 25جل أسبوع  قرار من أ، سوف نقوم بصنع يناير/كانون الثاني( من 12وم الثاني عشر ) ثاء القادم، في ي الطرق في الوقت الراهن. الثال

 خطيط والتحضير. قتاً وافراً من أجل الت كادر و سر وال. هدفنا هو منح األ2022يناير/كانون الثاني،  29

بأقرب فرصة ممكنة  ل شخصي كه التعليمي بشكادرنا هي أولويتنا القصوى ونحن ملتزمون بالعودة إلى التوجي صحة وسالمة طالبنا و

جدداً  دريجي يقوم بجلب الطالب مدة ت ة نموذج عومنطقة التربية المدرسي وف بذلك.  عند توافر اإلمكانية، سوف تتبع ت الظرسمح متى

 إلى التوجيه التعليمي بشكل شخصي وفق مرحلة الصف: 

 نيالثا - غارتن(رفوف رياض األطفال )كند(: الص1رحلة أولى ) م •

 ادس، التاسع، والثاني عشر الس ،خامسال –  ثالث الفوف (: الص2)  ثانيةرحلة م •

 عشر  والحادي العاشر، الثامن  ،السابعفوف (: الص3)  ثالثةرحلة م •

 ما قبل المدرسة )بري سكول(. (: 4)  رابعة رحلة م •

 ذلك الخيار. طالب الذين قامت أسرهم بتفضيل ه تعليمي خمسة أيام في األسبوع إلى ال فير توجي سوف نستمر بتو •

هذا الدور  عدت إلى ن صيلث والعالم.  منذ أمنومحلي، الكوحة لطالبنا وأسرنا، موظفينا، مجتمعنا الحملته هذه الجائ ي  در الحمل الذ نق نحن

ة الجميع بالعودة إلى الحياة  ي الواحد العام الذي يتشاركه الجميع هو رغب والرأ  لناس بمشاركة منظورهم معي ديد من ااً، قام العيوم 36قبل  

 الطبيعية. 

نتيجة عدم المحاولة، التخطيط  قمنا باالستمرار في التعليم عن بعد هو ليس  قع بأنناي هذه الرغبة. ولكن، واالرجاء المعرفة بأننا نشارك ف

خطط متعددة، تبني صة بنا بإجراء أبحاث عميقة، تطوير  درسية الخانا ومنطقة التربية المشاق. منذ مارس/آذار، قام قادة مدارسأو العمل ال

(. في كل دور،  PPEصية ) دوات الوقاية الشخأ منقطعة  ( 600,000ئة ألف ) ة مّصلة، وطلب وتوزيع أكثر من ست إجراءات سالمات مف

ً جوهري  لعبون دوراً ي ي البنا بعين االعتبار، ولكن أيضاً البالغين الذلم نقم فقط بأخذ ط نحن  هم في التعليم بشكل شخصي. حمن أجل نجا  ا

ء باالنتقال  ر كي يكون بإمكاننا البدتسعة عش-اً من أجل تخفيض مراحل الكوفيدسوف يعمل سوي نحن نبقى متأملين بأن مجتمعنا المحلي 

ا  لصحة التي نعلم بأنها سوف تحّد من انتشار هذراءات اجنا باتباع إحد مواإلى التعليم بشكل شخصي. سوف يتطلب ذلك قيام كل وأي  

كبر قدر ممكن.  سوف يتطلب ذلك  الجتماعي بأغسل األيدي الصحيح، والمحافظة على التباعد اة ارس الكمامات، ممارتداء  – المرض 

بذلك هنا في  ك في أي مكان، فإنه باإلمكان القيام ذلء على الخبرة بأنه إن كان من الممكن القيام ب ، ولكني أعلم بناإصرارو ةمثابرعزيمة، 

   قاطعة فاييت. م
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 دير العام لمدارس مقاطعة فاييت العامة القائم بأعمال الم

 

:  لمدارس مقاطعة فاييت العامة  تسعة عشر -كوفيد  ء النا من أجل مصفوفة التعليم بشكل شخصي أثنااضغط ه

www.fcps.net/Page/17259 

 


