
 ةماعلا نلوكنیل سرادم لئاوع
 
 .تالوكوتوربلا عابتا يف بعتلاب عیمجلا رعشي نأ ةحئاجلا رارمتسا عم يعیبطلا نم
 مھرودب مایقلا عیمجلل نكمي .انتامح لذخن الأ مھملا نم ،ءاتشلا لصف بارتقا عم
 يخوت لالخ نم ةماعلا نلوكنیل سرادم يف ملعتلاو سيردتلا ةلصاوم يف ةدعاسملل
 :ةیلاتلا تالوكوتوربلا عابتاو ةظقیلا
 ةرداغم لبق ضارعألا نم ققحت screen every day-Self . .موي لك يتاذلا صحفلا *
 هذھ .لزنملا يف قباف ،يتاذلا صحفلا ةلئسأ نم يأ ىلع معنب تبجأ اذإ  .لزنملا

 .انعمتجم يف ضعبلا انضعب ةيامح يف ةیمھأ رثكألاو ىلوألا ةوطخلا يھ
 
 دجاوتلا ءانثأ فنألاو مفلا قوف تاقبطلا ددعتم شامقلا نم هجو ةیطغأ ءادتراب مق *
 للقي اذھ .يدسجلا دعابتلا نكمملا نم نوكي ال امدنع ًةصاخ - ةماعلا نكامألا يف
 هیف متي يذلا تقولا رادقم نم اًضيأ للق . 19 دیفوك لمحت يتلا تارطقلا راشتنا نم
  .نيرخآلا عم ماعطلا لوانت وأ عامتجالا دنع هجولا ةیطغأ ةلازإ

 
 مقعم مدختساو ،لقألا ىلع ةیناث 20 ةدمل نوباصلاب رركتم لكشب كيدي لسغا *
 .نيدیلا
  .اقرف ثدحت مكنیب ةفاسم يأ  .نيرخآلا نیبو كنیب ةیلعفلا ةفاسملا ىلع ظفاح *
  .كلذ كنكمي ىتمو ةنكمألا عیمج يف ،عیطتست ام ردقب دعتبا

 
 انم رمألا بلطتي  .كلذك كنأ ملعنو ،دجلا لمحم ىلع ءابولا اذھ عم لماعتن نحن

 انبالط عیمجل كلذ دعب حمسي يذلاو 19 دیفوك راشتنا نم دحلا ،اًعم لمعلاب ،اًعیمج
 لكشب انبالط ةمدخ هیف اننكمي يذلا ناكملا يھ ةسردملا  .ةسردملا ىلإ ةدوعلاب
 .اًنمآ كلذ نوكي نأ درجمب اودوعي نأ اًعیمج مھديرنو لضفأ

 
 بسح سرھف اذھ .ةمھم تاریكذتو تامولعمب يعوبسأ يلئاع ثيدحت هاندأ
 :كتدعاسمل عوضوملا

 
 بلاطلا ميوقت يف تارییغتلا *
 بالطلا ةمالس *
 3/2 لودج يف ةيوناثلا ةلحرملا بالط *
 .ةضايرلا سورد يفو ةحارتسالا ءانثأ هجولا ةیطغأ تابلطتم ىلع ةیلاحلا تارییغتلا *
 ةروطخلا ةیلاع ةقیثولا تالاصتالا ديدحت *
 ةيوناثلا ةسردملا يف زیكرتلا جمارب لوح ديزملا ىلع فرعت *
 ةماعلا نلوكنیل سرادم بالط عیمجل ةیناجم ءادغو روطف ةبجو *
 دعب نع نیملعتملل ٪100 تابجو عيزوت :ریكذت *
 ربمفون ثيدحت عمتجملا رابخأ *
 



 بلاطلا ميوقت يف تارییغتلا
 رھش نم لوألا عوبسألل بلاطلا ميوقت ىلع ةیلاتلا تارییغتلا ءارجإ مت ،طقف ریكذتلل
 :ربمفون
 ربمفون 2 نینثالا
 .بالطلا عیمجل ةسردم دجوت ال - ملعملا ةطخ موي *

 
 ربمفون 3 ءاثالثلا
 .بالطلا عیمجل ةسردم دجوت ال *

 
 ربمفون 4 ءاعبرألا
 بالطلا عیمجل ةسردم دجوت *
 .دعب نع سردت B ةعومجملاو ، يصخشلا روضحلا  A ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *

 
 ربمفون 5 سیمخلا
 بالطلا عیمجل ةسردم دجوت *
 .دعب نع سردت A ةعومجملاو ، يصخشلا روضحلا  B ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *

 
 ةرك باعلأ لقن متو ،رشاعلا فصلا بالطل يت يس يأ يدیھمتلا رابتخالا ءاغلإ مت(
 ىلا ةيوناثلا سرادملا بالط عیمج رضحي نأ عقوتملا نمو .ةيوناثلا سرادمل ةرئاطلا
 .)ررقم وھ امك يساردلا لصفلا

 
 ربمفون 6 ةعمجلا
 بالطلا عیمجل ةسردم دجوت * 
 .دعب نع سردت A ةعومجملاو ،يصخشلا روضحلا  Bةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *

 
 مايأ دوجو مدعو يفاضإلا ركبملا فارصنالا ىلع اًضيأ میلعتلل نلوكنیل سلجم قفاو
  .نیملعملل ةطخلا تقو نم ديزمب حامسلل يساردلا ماعلا لالخ بالطلل ةیسارد
  .Click here for an updated student calendarثدحملا ميوقتلا ىلع لوصحلل انھ رقنا

 
 بالطلا ةمالس
 ةسردملا يف اھنع نوربعيو تاباختنالا لوح ةيوق ءارآو رعاشم بالطلا ىدل نوكي دق
 تاریبعتلا هذھ لخادتت الأ مھملا نم  .ةیصخشلا يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع وأ
 :نأ مھملا نم ،تاباختنالا ةجیتن نع رظنلا ضغب .هلطعت وأ نيرخآلا بالطلا ملعت عم
 بسانم لكشب اھنع ریبعتلا مت يتلا ةیسایسلا مھتادقتعمل بالطلا مارتحا متي .1
 و ،نيرخآلا بالطلا نع ریبعتلاو ةیسایسلا قوقحلل بالطلا مارتحا .2
 ءانثأ ةیسایسلا تاثداحملا نم ررحتلا نوديري نيذلا كئلوأ قح بالطلا مرتحي .3
 .ةسردملا يف مھدوجو

 هاجت ديدھت ةغل مادختسا نع اوغلبأ نيذلا بالطلا ددع يف ةدايز عوبسألا اذھ اندھش



 عیمج ذخأن نحن .مھتادقتعم نع فلتخت تادقتعم وأ بصانم نولغشي نيذلا كئلوأ
 نمألا مییقت قيرف ىلإ ريرقت يأ میلست متیس .دجلا لمحم ىلع فنعلاب تاديدھتلا
 يتلا كلت ىتح ،لماك لكشب هیف قیقحتلاو ةماعلا نلوكنیل سرادم يف تاديدھتلاو
 نم ديزم ءارجإل نلوكنیل ةطرش كراشت دق ،تالاحلا ضعب يف .حازملا اھب دصقي
 .بالطلا عیمجل ةحجان ةجیتن نامض يف ةدعاسملاو تاقیقحتلا

 
 وھ ام لوح كلفط عم ةثداحم ءارجإ ىجري .مكتدعاسمل ةجاحب نحن ،لئاوعلا
 يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع رشنلا وأ هنع ثيدحلل بسانم ریغ وھ امو بسانم
 .فنعلاب قلعتي امیف

 
 مدعب نورعشي مھلعجي ءيش يأ نع غالبإلل نومدقتي نيذلا بالطلا ردقن نحن
 فواخم كبلاط وأ تنأ كيدل تناك اذإ .عمتجملا ذخأت ةیسردملا ةمالسلا .نامألا
 رضخألا رزلا لالخ نم كلذ نع غالبإلا وأ انتسردمب لاصتالا ىجریف ،ةمالسلاب قلعتت
 .كوب مورج بلاطلا زاھج يف وا ينورتكلالا انعقوم ىلع

green "Safe to Say" button on our website or on students' Chromebooks. 
 

 3/2 لودج يف ةيوناثلا ةلحرملا بالط
 لودجلا ىلع ظافحلا ،ةحصلا ةرازو عم نواعتلاب ،ةماعلا نلوكنیل سرادم ت ررق امدنع
 ضعب كانھ نكلو ،انسرادم يف ماحزلا لیلقت يف ةدعاسملل يناثلا عبرلا ةيادب 3/2
 بابسأل يفاضإ يصخش معد ىلإ ةجاحب مھنأ ىلع مھديدحت مت نيذلا بالطلا
 ةحجان ریغ تاجرد مھيدلو نوناعي نيذلا بالطلا ،لاثملا لیبس ىلع( ةفلتخم
 يملعتمو  .يساردلا مدقتلا يف مھدعاست ایلاح ةيدرف ططخ مھيدل نيذلا بالطلاو
 مھتوعد تمت نيذلا بالطلا نم ًایبسن ریغص ددع اذھ  .)كلذ ىلإ امو ةيزیلجنإلا ةغللا
 حمسي امم ،ةجاحلا ىلع ًءانب لماك ماودب يصخشلا روضحلا لودج ىلإ ةدوعلل
  .بالطلا نم ضفخنم ددع ىلع ظافحلاب سرادملل
 ةيوناثلا سرادملا نإف ،ىرخأ ةرم مھتوعد تمت نيذلا بالطلا ءالؤھ عم ىتح 
 عیطتسنو لیلق يلاحلا يصخشلا روضحلا ددع نأل بالطلا نم ربكأ اددع بعوتست
 نيذلا بالطلا ددعو بالطلا تاجایتحا نیب ةنزاوملا لصاونس .ربكأ ددع باعیتسا
  .ًایموي ًایصخش نورضحي

 
 .ةضايرلا سورد يفو ةحارتسالا ءانثأ هجولا ةیطغأ تابلطتم ىلع ةیلاحلا تارییغتلا

 
 بالطلل ةحارتسالا ةرتف يف هجولا ةیطغت نآلا بلطُیس ،لبقملا عوبسألا نم ًءادتبا
 فيرعتلل ةجیتن وھو ةحصلا ةرادإ عم نواعتلاب رارقلا اذھ ذاختا مت  .رابكلا نیفرشملاو
 يداملا دعابتلا نامض ىلع ةردقلا مدعو ةروطخلا يلاع قیثولا لصاوتلل ثدحملا

 .ةحارلا ةرتف لاوط
 ةطشنألا ءانثتساب ةضايرلا سوردل هجولا ةیطغأ ىلإ اًضيأ ةجاح كانھ نوكت فوس



 عیمج يف مادقأ ةتس ةفاسم نامض نكمملا نم ناك اذإ وأ ةديدشلا ةیئاوھلا
 .تاقوألا

 
 ةروطخلا ةیلاع ةقیثولا تالاصتالا ديدحت
-نلوكنیل ةعطاقمب ةحصلا ةرادإو اھنم ةياقولاو ضارمألا ىلع ةرطیسلا زكارم تماق
 ةیلاع ةقیثولا لاصتالا تاھج ديدحت دنع ةینعملا لماوعلا ثيدحتب اًرخؤم رتساكنال
 دعب ىلع عقي صخش يأ نأ ثیح ةروطخلا يلاع قیثولا لاصتالا ديدحت متي .ةروطخلا

 الو ،ةعاس 24 ةرتف لالخ ةیمكارت ةقیقد 15 ةدمل يباجيإ درف نم لقأ وأ مادقأ ةتس
 .ءاقللا ءانثأ هجولا ءاطغ امھالك وأ امھدحأ يدتري
 لوح ديزملا ةفرعمل اكساربن ةيالو يف میلعتلا ةرادإ نم تامولعملا هذھ نم ققحت
 ءانثأ لزعلاو يحصلا رجحلا نیب قرفلاو ةروطخلا ةیلاع ةقیثولا لاصتالا تاھج ديدحت
 Check out this information from the Nebraska Department of Education  .هجولا ةیطغأ ءادترا
 
 ةيوناثلا ةسردملا يف زیكرتلا جمارب لوح ديزملا ىلع فرعت

 
 ،ةیناسنإلا مولعلاو نونفلا ىلع زیكرتلا جمانربو ،مولعلا ىلع زیكرتلا جمانرب 
 لئاوعلاو بالطلل ةحوتفم مايا وا تایسما نولمعي فوس ،ةینھملا ةیميداكالاو
   .ربمفون رھش يف جماربلا هذھ يف نیمتھملا

 
 )ةیضارتفا ةیسمأ( ةیناسنإلا مولعلاو بادآلا ىلع زیكرتلا جمانرب *
 .Click here to sign up .لیجستلل انھ طغضا .ًءاسم 7-6 ةعاسلا نم ،ربمفون /4

 ةعاسلا وا ءاسم 5:30 ةعاسلا يف ربمفون 4 موی  .تسیا ثرون ةیوناث يف AVID جمانرب *
 انھ طغضا .نیترضاحملا نم يأ روضح كنكمیو Zoom link     مووز طبار كیلا .ءاسم 8:00

 .Click here for more information about the AVID program تامولعملا نم ديزمل
 )ةیضارتفا ةیسمأ( يملعلا زیكرتلا جمانرب *

 .Click here to sign up  .لیجستلل انھ طغضا ًءاسم 7-6 ةعاسلا نم ،ربمفون 10

 )يصخش روضحلا( ةینھملا ةیميداكألا *
 ديزملل انھ رقنا ًءاسم 6:30 - 5:30 ةعاسلا نم ربمفون   19 ،18 ،12 ،11 مايألا يف
 .Click here for more information .تامولعملا نم
 )ًایصخش( ةیلودلا ايرولاكبلا جمانرب *

 .لیجستللو تامولعملا نم ديزمل انھ رقنا ، اًحابص 11-9 ةعاسلا نم ، ربمفون 21
Click here for more information and to register. 

 
 
 



 ةماعلا نلوكنیل سرادم بالط عیمجل ةیناجم ءادغو روطف ةبجو
 بالطلا عیمجل ءادغلاو راطفإلا تابجو ةیلاردیفلا ةعارزلا ةرازو لومت ،ءابولا ببسب
 بالط عیمجل ءادغلاو راطفإلا يتبجو ميدقت متیس  .يلاردیفلا ليومتلا رمتسي امنیب
 بالطو رشع يناثلا فصلا - يدیھمتلا لبق ام ةلحرم يف ةماعلا نلوكنیل سرادم
 .ًاناجم ةیميداكألا

 
 تابجو ىلع لوصحلا تابلط ءلم يف رارمتسالا لئاوعلا ىلع بجي ،ریكذتلل طقف
 ةئبعت ىلإ لوصولا كنكمي .2021-2020 يساردلا ماعلل راعسألا ةضفخم وأ ةیناجم
 reduced/-https://home.lps.org/ns/free  طبارلا ىلع تابجولا بلط
 .ًاناجم دعب نع نیملعتملل ءادغلاو راطفإلا نوكیس امك

 
 دعب نع نیملعتملل ٪100 تابجو عيزوت :ریكذت
 لبق ام فص نم دعُب نع نیملعتملا تابجو عیمج ةماعلا نلوكنیل سرادم مدقت
 موي اھمالتسا متیل عوبسألل ٪100 ةبسنب رشع يناثلا فصلا ىتحو يدیھمتلا
  .عقاوم ةثالث يف ًءاسم 6:30 ىتح ًءاسم 5:30 ةعاسلا نم نینثالا

 موي دعُب نع نیملعتملا نم ٪100 ىلع لبقملا عوبسألا يف تابجولا عيزوت متیس
 .Go to our website for more information  .ربمفون 2 نینثالا

 ربمفون رادصإ عمتجملا رابخأ
 تامظنملا لوح تامولعمب تالئاعلا دوزي يذلا يرھشلا انروشنم وھ عمتجملا رابخأ
 ةمئالملا تامدخلاو تابسانملا مدقت يتلا ةیموكحلا تائیھلاو ةیحبرلا ریغ ةیعمتجملا
 .ةماعلا نلوكنیل سرادم نم صصق اًضيأ كانھ .ةرسألاو بالطلل
 Click here to read November’s Community !ربمفون رھشل عمتجملا رابخأ ةءارقل انھ رقنا

News! 

 

 


