
 
 10/09/2020لعوائل مدارس لینكولن العامة  تحديث
 العامة،مدارس لینكولن  عوائل

 . ھذا األسبوع والتي تتضمن تقاويم الطالب مھناك بعض التحديثات المھمة لك
للحصول على التحديثات  االستمرار في التحقق من موقع الويب الخاص بنا ميمكنك

 lps.org/coronavirus.والمعلومات.  
أية أسئلة أو  مإذا كانت لديك م. وتفھمك مالمستمر وصبرك معلى دعمك مشكًرا لك

أو زيارة موقعنا على اإلنترنت والنقر على  مفیرجى االتصال بمدرستك استفسارات،
  Contact Us”  ."الزر األزرق "اتصل بنا

 
 أكتوبر 16-12تذكیر: تقويم الطالب 

 أكتوبر 12االثنین 
 الصف الثامن دوام اعتیادي منتظم –التمھیدي  *
 صفال Aيحضر الطالب في المجموعة  A المجموعة  يوم) 12-9المدرسة الثانوية ( *

 الدراسة عن بعد عن طريق زووم." Bالمجموعة " الطالب فيا. شخصیً الدراسي 
 أكتوبر 13الثالثاء 

 الصف الثامن دوام اعتیادي منتظم –التمھیدي  *
 صفال Aيحضر الطالب في المجموعة  Aيوم المجموعة  ) 12-9المدرسة الثانوية ( *

 الدراسة عن بعد عن طريق زووم." Bالطالب في المجموعة "ا. شخصیً الدراسي 
 أكتوبر 14األربعاء 

 الصف الثامن دوام اعتیادي منتظم –التمھیدي  *
 صفال Aيحضر الطالب في المجموعة  Aيوم المجموعة  ) 12-9المدرسة الثانوية ( *

 الدراسة عن بعد عن طريق زووم." Bالطالب في المجموعة "ا. شخصیً الدراسي 
 أكتوبر 15الخمیس 

 (يوم خطة المعلم) االبتدائیةال يوجد دوام لطالب الصف الخامس  –* التمھیدي 
 الصف الثامن دوام اعتیادي منتظم – الصف السادس *
 صفال Bيحضر الطالب في المجموعة  Bيوم المجموعة  ) 12-9المدرسة الثانوية ( *

 الدراسة عن بعد عن طريق زووم." Aالطالب في المجموعة "ا. شخصیً الدراسي 
 أكتوبر 16الجمعة 

 .12-من التمھیدي  دوام في المدارسال يوجد . عطلة الخريف
 

 الثاني الربع بداية 3/2 الجدول في الثانوية المدارس ستستمر: تحديث
ستر ومسح أحدث ظروف االنك-بعد االجتماع مع إدارة الصحة بمقاطعة لینكولن

بدًءا من  3/2قررنا إبقاء المدارس الثانوية في الجدول  ،COVID-19 المجتمع النتشار
 .أكتوبر 19الربع الثاني في 

سیتوقف على  إن ذلكقلنا  العادي،عندما أعلنا عن إمكانیة العودة إلى الجدول 
المدارس ان ظروف المجتمع في ذلك الوقت. بینما تعمل بروتوكوالت السالمة لدينا و

نريد أن نقوم بدورنا في لینكولن للمساعدة في تقلیل  للطالب،مكان آمن للغاية 



 .مخاطر االنتشار
 

الفصول الدراسیة لدينا. حضور نحن نعلم أن أفضل مكان يتعلم فیه الطالب ھو 
. ستراالنك-سنستمر في تقییم ظروف المجتمع مع إدارة الصحة بمقاطعة لینكولن

ییرات جدول المدرسة سنحاول اإلعالن عن تغ التخطیط،لمساعدة العائالت في 
 .أيام من أي تغییر محتمل 10الثانوية في الرسائل العائلیة قبل 

 المدرسة الثانوية -التربیة الخاصة 
أيام في األسبوع بدالً من خطة  5 طالبكمأسئلة حول حضور  مإذا كانت لديك

 ستك. في مدربالطالب فاتصل بمنسق التعلیم الخاص  ،3/2المدرسة الثانوية 
 

 الثاني الدراسي عن بعد حول الربع ینالمتعلم وائللعمعلومات 
سیستمر جمیع الطالب الذين اختاروا التعلم عن بعد في بداية العام الدراسي في 

 أن يكون بعد،في نموذج طلب التعلم عن التعلم عن بعد في الربع الثاني. إذا اخترت 
ج إلى القیام به فال يوجد ما تحتا فقط،في التعلم عن بعد للربع األول  الطالب

ما افي التعلم عن بعد.  الطالبواصل یلتعلم عن بعد في الربع الثاني. سلمواصلة ا
 ا،شخصیً إلى المدرسة في الفصل الثاني للتعلم  الطالبإذا كنت ترغب في أن يعود 

 مدرستكم.فیرجى االتصال بمكتب 
ُبعد يستغرق أي تبديل بین التعلم الشخصي والتعلم عن يرجى مالحظة ما يلي:  

ترة ف كادر التعلیمي. يتیح ھذا الوقت للبصورة عامة يومین دراسیین لمعالجة الطلب
 للطالب. لتحضیر ل

 اختیار التعلم عن بعد
 ممنكنرجو  .نحن نتفھم أن الظروف قد تتغیر وقد تختار بدء التعلم عن بعد لطفلك

لسنا قادرين على خدمة  . النظر في ھذا الخیار بعناية وااللتزام بتغییر طويل المدى
شخصي كل يوم أو حتى الد وبعالتعلم عن الطالب بشكل فعال وھم يتنقلون بین 

 ال يزال . قد يفقد الطالب الذين يتحولون كثیًرا إلى تعلیمات قیمة. جزء من الیوم
التعلیمات التي فاتته كما ھو معتاد في عويض غائب شخصیًا تبإمكان أي طالب 

 المعلومات،لذلك الیوم. لمزيد من  في فصله لدخول الى زووماالماضي وال يمكنه 
 ر.المستم موتفھمك م. شكًرا لك على سعة صدركالطالبيرجى االتصال بمدرسة 

 
 الكامیرات أثناء التعلم عن بعد

غلقة م كامیراالعلى الرغم من أننا نتفھم بعض األسباب التي قد تجعل الطالب يبقي 
 وما إلى االخرى،، وااللتزامات العائلیة من زووم تعبالو الخصوصیة،أثناء التعلیمات (

فقد أردنا أيًضا قضاء بعض الوقت ومشاركة بعض الفوائد لتشجیع طفلك على  )،ذلك
 ت. التعلیماتلقي الدروس والحفاظ على الكامیرا تعمل أثناء 

ر أكثأفاد المعلمون أن الطالب الذين يستخدمون كامیرات الفیديو الخاصة بھم ھم  . 1
 .تفاعًال ويكونون عموًما أكثر نجاًحا أكاديمیًا

. تلتعلیماالطالب لالوجه ولغة الجسد لضبط  غالبًا ما يستخدم المعلمون إشارات. 2
االرتباك. يتمتع المعلمون بموھبة التعرف على إشارات الوجه أو الحواجب المجعدة أو 



مثال إضافي أو توضیح أو تشیر ھذه اإلشارات لمعلم طفلك إلى أنه قد يحتاج إلى 
 ة. مالحظات إضافی

أو إيماءة  ألسفل،لألعلى / لغالبًا ما يطلب المعلمون من الطالب إعطاء إبھام . 3
أو غیرھا من اإليماءات غیر اللفظیة للتحقق من  األصابع،أو رفع عدد  برأسھم،

 المشاركة والفھم. إن تشغیل الكامیرا يسمح لطفلك بالمشاركة في ھذه الفرص
 ك. المنظمة لالستجابة والحفاظ على مشاركة طفل

رؤية الوجوه ھي الطريقة التي نبني بھا العالقات. ھذا صحیح بالنسبة لكل من . ٤
عندما يحتفظ الطالب  الطالب لزمیله االخر. العالقة بین المعلم والطالب وعالقات 

 ت. فمن غیر المرجح أن يتفاعل مع أقرانه ويبني تلك العالقا مغلقة،بكامیرا 
نأمل أن  ذلك،ومع  الكامیرا،قد تكون ھناك أوقات يحتاج فیھا الطالب إلى إغالق 

تشجع طفلك على إبقاء الكامیرا قید التشغیل قدر اإلمكان من أجل تعزيز التعلم وبناء 
 .االتصاالت

 الطالب.يرجى االتصال بمعلم  مخاوف،أسئلة أو  ةأي مإذا كان لديك
 

 مدارس لینكولن العامة وجبة فطور وغداء مجانیة لجمیع طالب
تمول وزارة الزراعة الفیدرالیة وجبات اإلفطار والغداء لجمیع الطالب  الوباء،بسبب 

 سیتم تقديم وجبتي اإلفطار والغداء لجمیع طالب . بینما يستمر التمويل الفیدرالي
الصف الثاني عشر وطالب  - لتمھیديما قبل ا في مرحلةمدارس لینكولن العامة 

 مجانًا.كاديمیة األ
 

 :لتلقي الوجبة المدرسیة مجانًا
يجب أن يختار الطالب حصة من الفاكھة أو الخضار باإلضافة إلى مكونین آخرين * 

 روات).الخض الفاكھة، الحلیب، الحبوب، اللحوم،على األقل من الوجبة (
إلى مكونین آخرين للغذاء سیؤدي  ضافةإلبافشل في تناول فاكھة أو خضروات ال*  

 قیمة الوجبة المطلوبة.إلى فرض رسوم على الطالب حسب 
الطالب الذي يختار البیتزا والحلیب سیحتاج إلى دفع ثمن ھذه المواد الغذائیة نظًرا * 

 .لعدم وجود فاكھة أو خضروات
 ة. یار جمیع المكونات الخمسة للوجبيجوز للطالب اخت * 
ستظل المواد الغذائیة حسب الطلب بما في ذلك الحلیب والمقبالت الثانیة متاحة * 

 .للشراء بالمال في حساب الوجبة أو نقًدا
 

عند انتھاء البرنامج للعائالت للتخطیط لشراء وجبة  مدارس لینكولن العامة ستتواصل
 .اإلفطار والغداء

 
االستمرار في ملء طلبات الحصول على وجبات  وائليجب على الع للتذكیر،فقط 

تعبئة . يمكنك الوصول إلى 2021-2020مجانیة أو مخفضة األسعار للعام الدراسي 
 reduced/-https://home.lps.org/ns/free الرابط  الوجبات على طلب



 
 ا.كما سیكون اإلفطار والغداء للمتعلمین عن بعد مجانً 

 
 للمتعلمین عن بعد ٪100وجبات  تذكیر: توزيع

لمین عن ُبعد من صف ما قبل جمیع وجبات المتع مدارس لینكولن العامة تقدم
لألسبوع لیتم استالمھا يوم  ٪100وحتى الصف الثاني عشر بنسبة  تمھیديال

 ع. مساًء في ثالثة مواق 6:30مساًء حتى  5:30االثنین من الساعة 
من المتعلمین عن ُبعد يوم  ٪100سیتم توزيع الوجبات في األسبوع المقبل على 

 .أكتوبر 12االثنین 
 !أكتوبر 19جديدة تبدأ في  الئحة طعام

 ھاواي،وبیتزا  بالجبن،نحن اآلن بصدد توسیع عروض وجباتنا لتشمل كويساديال 
وساندويتش  بالبیتزا،وأعواد خبز محشوة  بالعسل،سريراتشا  بدون عظم وأجنحة
 .سمك

 
 Go to our website for moreاذھب إلى موقعنا لمزيد من المعلومات    

information. 
 

 !اطلع على أخبار المجتمع لشھر أكتوبر
يزود العائالت بمعلومات حول المنظمات أخبار المجتمع ھو منشورنا الشھري الذي 

مة والخدمات المالئ لمناسباتالمجتمعیة غیر الربحیة والھیئات الحكومیة التي تقدم ا
 .ھناك أيًضا قصص من مدارس لینكولن العامةرة. للطالب واألس

 ع. انقر ھنا لقراءة إصدار أكتوبر من أخبار المجتم
Click here to read October’s edition of Community News. 

 
 


