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 أسر مدارس مقاطعة فاييت العامة العزيزة:

صول وا األسبوع مع هذفي  ة باتجاه األمامكما حدث مع الساعات الخاصة بنا، فإن عودتنا إلى التعليم بشكل شخصي قد أخذت خطو

ع ادي عشر إلى المدرسة في يوم االثنين.  اآلن، وم، والصفوف السابع، الثامن، العاشر، والحة )بري سكول(رسدما قبل المطالبنا في 

اقة فيما يتعلق بالط عاماالنفودة وعجدداً بشعور عودة الصلة م مباني المدارس، فإننا نشعر معودة الطالب من جميع الصفوف إلى حر

 ة.باأليام المقبل

يوم  كل! 41نخفض إلى الجديدة قد احاالت الإن متوسط األيام السبعة من ة عشر وسعت -فيدجتمعنا المحلي في تقييد انتشار الكويستمر م

بمراجعة نقاط بيانات متعددة كجزء من مصفوفة التعليم بشكل شخصي لمدارس مقاطعة فاييت العامة الخاصة بنا، ونحن ثالثاء، نقوم 

 ما تزال تدعم عودتنا إلى حرم المدارس الخاصة بنا.األخرى سعداء باإلبالغ عن أن جميع المؤشرات 

داول، فإن فريق المواصالت الخاص بنا قد قام جفان، وتعديالت اللمكوكات )شاتل(، الحافالت اراكز الوصل واالنطالق، دام مخعبر است

مت ي سوف تسمح بجلب طالب المدارس المتوسطة والثانوية الخاصين بنا من األسر التي قاحلول التبالعمل دون كلل من أجل إيجاد ال

 االثنين، الثاني والعشرين من مارس/آذار.خصصة الخاصة بنا في يوم مجل ما يتبقى من البرامج الأبشكل شخصي من باختيار التعليم 

أكاديمية كارتر ج وودسون، مركز إيست حددة من تضمنة للتفاصيل المتصاالت المسر الذين قام أطفالهم بالتأثّر بذلك بتلقي االلقد بدأت األ

سايد التقني، مركز رعاية األسرة، لوكست ترايس للعلوم الزراعية، أكاديمية مارتن لوثر كينغ، كلّية الفرص المتوسطة، مركز ساوث 

   سايد التقني، أكاديمية العلوم ستيم، أكاديمية النجاح، مركز التعلّم، واالسطبالت.

د في بعض إلى األب رتتغيّ تنا قد ن حياقدير كيف أقوم بتؤمن بأننا جميعاً نحة، فإنني أكرى السنوية األولى للجائقيامنا بعبور الذاء أثن

إلهامنا جميعاً من أجل صنع ر اإلثني عشر المنصرمة قد قامت به هو بأن تحّديات األشها أتأملمتسعة عشر.  إن -فيدق عبر الكوالطر

 فتوحة.ء مسنا قدرة البقاركي تتاح لمدا وسعلى سيطرة التحكم بالفايرفاظ قيام الجماعي بالحالقرارات اإلفرادية الضرورية من أجل ال

دته الحاالت كما قمنا بمشاهحاد آخر في قوم بتجنب ارتفاع ج إلى مساعدة الجميع كي نفإننا سوف نحتامع قدوم عطلة الربيع في األفق، 

د تم إيجاده تسعة عشر ق -فيدعاً جديداً من الكون أن نوشتاء.  ظهيرة هذا اليوم، قام الحاكم باإلعالن عنون الثاني بعد عطلة الفي يناير/كا

 ذا الوقت.ال يجب علينا التراخي وتقليل الحيطة في هفي الكومينويلث.  

اً القيام بذلك وسوف تسعة عشر. بإمكاننا سوي -ان الوضع عليه قبل سنة، فإننا اآلن نعلم كيف يكون بإمكاننا هزيمة الكوفيدف ما كعلى خال

 ك!نقوم سوياً بالقيام بذل

 تحياتي،

 هيلممارلين 
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