
 ٢٠٢١كانون الثاني،  /يناير ١٩

 

 أسر مدارس مقاطعة فاييت العامة العزيزة:

من الصحيح بأن العصافير الزرقاء هي أول إشارات فصل الربيع، ولكن مشاهدتي لحافلة الباص المدرسية الصفراء الساطعة في مرآة 

الصباح. أنا على ثقة بأن سائق الباص ظن بأنني مجنونة عندما قمنا الرؤية الخلفية الخاصة بسيارتي هو ما جلب لي السعادة في هذا 

 بالتوقف على اإلشارة الحمراء وعند قيامي بتخفيض زجاج نافذة سيارتي من أجل إعطائهم لعالمة النصر والسعادة بإبهامي المرتفع.

تسعة عشر بعد عطل األعياد تبدو  -ت الكوفيدمع تأمل حذر، أنا أتشجع على مشاركة بأن جهود مجتمعنا المحلي في السيطرة على حاال

لكسنغتون، شارك مسؤولو الصحة بأنه وعلى  -على أنها تقوم بالعمل. أثناء مراجعتنا األسبوعية للبيانات مع مديرية صحة مقاطعة فاييت

 .الرغم من استمرار كونها مرتفعة، فإن نمط موجة حاالت اإلصابة الجديدة من الفايروس يقوم باإلنخفاض

 أظهرت المقاييس الرقمية األخرى التي تمت مراجعتها ما يلي:

 في األسبوع الماضي.  ٢٣٥اليوم، مقارنة ِب  ١٩٧تسعة عشر خالل األيام السبعة هو  -متوسط حاالت اإلصابة بالكوفيد •

 شر.تسعة ع -بالكوفيد عضو كادر ٣٨طالباً و ١٣٢من يناير/ كانون الثاني، فقد تم تشخيص ١٨وال ١٢بين ال  •

من  ٤٨تسعة عشر في األسبوع الماضي موزعين في  -طالباً وموظفاً الذين نالوا نتيجة اختبار إيجابي للكوفيد ١٧٠كان ال  •

 ى إلى حاالت عزل غرف صف وإغالق مدارس معتبرة.من مدارسنا االبتدائية، المتوسطة والثانوية، مما كان قد أد   ٦٨أصل 

نتائج اختبار إيجابية للفايروس. هذا الرقم مثير للقلق  عضو كادر١٢٣طالب و  ٣٤٣خالل هذا الشهر حت ى اآلن، فقد نال  •

تسعة عشر خالل شهر ديسمبر/  -عضو كادر امتلكوا الكوفيد ٧٢طالب و  ٣٠٥خاصة عندما يتم األخذ بعين االعتبار بأن 

 كانون األول بأكمله.

 مرافق الحجز.ر المؤسساتي ضمن مراكز المعيشة الُمساعدة أو الحاالت الحالية ضمن المجتمع المحلي هي ليست نتيجة االنتشا •

تسعة عشر الخاص بهم اليوم بفضل  -لقد بدأ موظفوا مدارس مقاطعة فاييت العامة بتلقي الجرعة األول من لقاح الكوفيد •

من أفراد فريقنا الشراكة مع جامعة كنتاكي. إن كادرنا متحمس جداً حول هذه الفرصة ونحن نؤمن بأن نسبة مئوية مرتفعة 

 سوف يقوموا بالمشاركة.
 

تسعة عشر للتعليم الشخصي الخاصة بمدارس  -مصفوفة كوفيدعلى الرغم من أنني كنت أتمنى لو لم يكن الوضع كذلك، فإن بيانات 

يناير/   ٢٩ – ٢٥لتعلّم عن بعد المعلن عنه مسبقاً من أجل أسبوع ال باإلضافة إلى االخاصة بنا تشير إلى أنه    مقاطعة فاييت العامة

على الرغم من خيبة األمل، فإنه ببساطة  .٢٠٢١ ، شباط،٥-١كانون الثاني، فإننا سوف نحتاج إلى االستمرار بالتعلّم عن بعد من أجل 

ليس بمقدورنا المساومة على صحة وسالمة كادرنا وطالبنا. نحن ملتزمون بتوفير توجيه تعليمي بشكل شخصي بأقرب فرصة يكون ذلك 

 الرجاء تذكر بأن األسر سوف تمتلك أيضاً خيار التوجيه التعليمي عن بعد من أجل أطفالهم. ;سالماً بها

 

بها في األسبوع  تمر بمراجعة البيانات في كل يوم. في حال انخفاض األرقام خالل األسبوعين المقبلين بنفس الطريقة التي قامسوف نست

أخذ االحتياطات من أجل إيقاف االنتشار على الماضي، فإننا سوف نعود إلى المدرسة خالل شهر شباط. الرجاء تشجيع جميع من تعرفونه 

 ق ذلك!كي يكون بإمكاننا تحقي

 

 

 تحياتي،

 مارلين هيلم، القائم بأعمال المدير العام لمدارس مقاطعة فاييت العامة
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