
   10/16/2020لعوائل مدارس لینكولن العامة  تحديث
 العامة،عوائل مدارس لینكولن 

نشكركم على دعمكم المستمر وصبركم  نھاية الربع األول!  فعلیا الىلقد وصلنا 
 بینما نعمل مًعا خالل مرحلة الوباء. 

حتى تكون على علم بأي تغییرات  مسنواصل إرسال تحديثات أسبوعیة إلیك
للحصول على  يرجى االستمرار في مراجعة موقعنا الخاص .مھمة وتذكیرات

 lps.org/coronavirus.التحديثات والمعلومات.  
نا أو زيارة موقع مفیرجى االتصال بمدرستك استفسارات،أية أسئلة أو  مإذا كانت لديك

  “Contact Us”  ."ى الزر األزرق "اتصل بناعلى اإلنترنت والنقر عل
 لثانيا الربعفي  والكمبیوتر) ، المكتباتالموسیقى، الفنون، الرياضةالخاصة ( دروسال

 للمدارس االبتدائیة
سیحضر طالب المرحلة االبتدائیة دروسھم في الفنون  الثاني،ابتداًء من الربع 

وف سم. الخاصة بھ صفوفھم الدراسیةتر في والموسیقى والمكتبات وعلوم الكمبیو
 ة.أو في صالة األلعاب الرياضی ا،ممكنً بالخارج عندما يكون ذلك  درس الرياضة يستمر

لینكولن  العمل لدينا في اتباع توصیات إدارة الصحة بمقاطعة كادرسیستمر 
 .ستر لضمان سالمة جمیع الطالباوالنك

 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. جمیع المكونات الخمسة للوجبيجوز للطالب اختیار  * 
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  وائلعلى العيجب  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 ٪100تذكیر: توزيع وجبات 
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. 19االثنین 

 !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. 

 ستراالنك-لینكولن بمقاطعة الصحة إدارة من بالخريف االحتفال حول نصائح
يرجى مراجعة تنبیھات السالمة ھذه   ر يعني احتفاالت الخريف والتجمعات. أكتوب

من إدارة الصحة   Please check out these safety reminders and tipsوالنصائح.
 .ستر حول كیفیة االحتفال بأماناالنك-بمقاطعة لینكولن

 


