
Januari 26, 2021 

 

Familia za Shule za Umma za Fayette: 

Wastani wa siku 7 wa kesi za COVID-19 imebaki sawa kwa wiki iliyopita - 193 leo, 

ikilinganishwa na 197 wiki iliyopita - ambayo inaiweka Kaunti ya Fayette katika safu ya 

zambarau ya Matriki ya Kujifunza Uso-kwa-Uso. Kama matokeo, baada ya kukutana na Idara ya 

Afya ya Kaunti ya Lexington-Fayette leo, azimio la wiki ya Februari 8-12, 2021 ni kuendelea 

kujifunza kwa mbali. 

Lakini, moja ya nguvu ya Matriki ya Kujifunza Uso-kwa-Uso ya FCPS ni kwamba inatuwezesha 

kuzingatia mambo kadhaa wakati wa kuamua njia inayofaa ya kufundisha, pamoja na maagizo 

kutoka kwa gavana, kutokuwepo kwa wanafunzi na wafanyakazi, kutengwa na karantini, 

shughuli na mazingatio ya msaada,  jamii dhidi ya kuenea kwa taasisi, mwenendo wa jamii, na 

kuchukua chanjo. 

Kwa sababu ya hali ya ugiligili ya COVID-19, tunamaliza tu maamuzi wiki mbili nje. Lakini, 

tunatarajia kurudi kuhitimu kwa maagizo ya uso-kwa-uso kwa wanafunzi wa darasa la K-2 

ambao familia zao zilichagua njia hiyo ya kujifunza itawezekana hivi karibuni, kwa sababu ya 

data zifuatazo na sababu za mpito. (Kujifunza kwa mbali kutaendelea kuwa chaguo kwa familia 

ambazo zinachagua hiyo kwa watoto wao.) 

• Wafanyakazi wengi wamepokea kipimo chao cha kwanza cha chanjo ya COVID-19 na 

watastahiki kabla ya hapo kuanza kupokea kipimo cha pili. 

• Idadi ya wanafunzi wanaopatikana kuwa na virusi ya COVID-19 (kusababisha kutengwa) wiki 

hii imepungua hadi 65, ikilinganishwa na 132 wiki iliyopita. 

• Idadi ya wanafunzi wanaopatikana kuwa na virusi ya COVID-19 (kusababisha kutengwa) wiki 

hii imepungua hadi 30, ikilinganishwa na 38 wiki iliyopita. 



• Wakati kesi bado ziko juu, kuenea kwa COVID-19 katika jamii kumeshuka tangu siku ya likizo 

na iko imara. 

Kesi za sasa katika jamii sio matokeo ya kuenea kwa taasisi ndani ya vituo vya kuishi vya 

kusaidiwa au vituo vya kizuizini 

 

Tutaendelea kukagua data kila siku na kukujulisha juu ya maamuzi kila wiki. Asante kwa yote 

unayofanya kusaidia wanafunzi wako nyumbani. 

 

Kwa moyo safi, 

Marlene Helm 

Kaimu Msimamizi wa Shule za Umma za Kaunti ya Fayette 


