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 عوائل مدارس لینكولن العامة
 

مدارس  لجمیع طالب) نوفمبر 27-23(سبوع لألمدارس  د توجالأنه  منود أن نذكرك
لم يتبق لنا سوى ثالثة أسابیع ونصف من المدرسة بعد عطلة عید  . لینكولن العامة

 30 االثنین،يوم  مدرسةوالثانوية إلى ال متوسطةسیعود طالب المدارس ال . الشكر
ن حیث أ ديسمبر،األول من  الثالثاء،وسیعود طالب المرحلة االبتدائیة يوم  . نوفمبر

سیتم استئناف خدمات  . االبتدائیة المعلم للمدارس يوم االثنین ھو يوم خطة
 . ديسمبر األول منالطفولة المبكرة يوم الثالثاء 

 
 .في بعض مواقعھا األسبوع المقبل برامجھام المجتمعي تقدم بعض مراكز التعل 

للجمھور من  مدارس لینكولن العامة سیتم إغالق جمیع مباني ذلك،باإلضافة إلى 
الجتماع مجلس لینكولن للتعلیم  بناية مديرية التربیةباستثناء  نوفمبر، 27إلى  23

ستظل  . نھاية االجتماعحتى  مساءً  5:30من الساعة  داءابتنوفمبر  24يوم الثالثاء 
رس متاحة عبر الھاتف والبريد اإللكتروني خالل ساعات العمل العادية امكاتب المد

 . نوفمبر 25-23أيام االثنین والثالثاء واألربعاء 
  

 -نكاسترالصحة بمقاطعة ال مديريةتوصي  لینكولن،مع ارتفاع مخاطر االنتشار في 
وأن يمارسوا نظافة الیدين  ، الكماماتیة للوجهبأن يرتدي الجمیع أغط مدينة لینكولن

ويحافظوا على التباعد الجسدي والفحص الذاتي ومراقبة األعراض أثناء تواجدھم في 
من المھم أن يتبع الجمیع ھذه البروتوكوالت أثناء  . المجتمع أو في المدرسة

في المنحنى ومواصلة خدمة الطالب  تعديلتواجدھم في مجتمعنا حتى نتمكن من 
  .مدارسنا

  
يمكن العثور على توصیات مركز السیطرة على األمراض لالحتفال بعید الشكر بأمان 

 .ھنا
 can be found here.CDC recommendations for safely celebrating Thanksgiving   

النكستر قائمة التحقق الخاصة بالتجمع -لقد طورت إدارة الصحة بمقاطعة لینكولن
 . اآلمن للعائالت ھنا

developed this safe gathering checklist for Lancaster County Health department has -The Lincoln
families here. 

 
أو كنت على اتصال وثیق  أسرتك،إذا ظھرت علیك األعراض أنت أو أي فرد من أفراد  

، أو تم توجیھك إلى العزلة الذاتیة بسبب نتیجة 19كوفید  بشخص مصاب بفیروس
بب اتصالك بشخص مصاب ، أو تم توجیھك إلى الحجر الصحي بس 19لكوفید إيجابیة 
 .ك ، يرجى البقاء في المنزل واالتصال بمدرسة طفل 19بكوفید 

 



نريد أن نعلمك أن متتبعي االتصال في وزارة الصحة ومكاتب الصحة المدرسیة  
سیستمرون في العمل األسبوع المقبل لالتصال بأي أفراد تم تحديدھم على أنھم 

اإليجابیة في مباني  19كوفید  حاالت اتصاالت وثیقة محتملة عالیة الخطورة مع
من المھم أن ترد عند االتصال حتى يتمكنوا من إجراء تتبع جھات االتصال  .مدرستنا

 .بشكل فعال
نحن نعلم أن التغییرات المستمرة . نحن نقدر دعمكم من خالل كل ھذا العائالت، 

بینما نتعلم  موتفھمك منحن نقدر سعة صدرك. يمكن أن تخلق مشاكل لعائالتنا
 .معلومات جديدة ونواصل إجراء التعديالت بالتعاون مع وزارة الصحة

 
حسب  فھرساالیكم . أدناه تحديث عائلي أسبوعي بمعلومات وتذكیرات مھمة 

 .مالموضوع لمساعدتك
 ديسمبر  4 -نوفمبر  23تقويم الطالب * 
 نموذج طلب التعلم عن بعد* 
 الدراسي القادماستطالع حول العام : تذكیر* 
 األسبوع المقبل  يالغذائیة فلن يتم توزيع الوجبات : المتعلمون عن بعد * 
 صور المدرسة من قبل شركة التصوير اليف توج/التصوير * 
 

 ديسمبر 4 -نوفمبر  23تقويم الطالب 
 تقويم الطالب لألسبوعین المقبلین مإلیك 
 
 نوفمبر  27الجمعة  -نوفمبر  23االثنین  
  مدارس لینكولن العامة لجمیع طالبمدارس ال توجد  
 
 نوفمبر 30االثنین  
وحتى الصف الخامس من التمھیدي رس لطالب المرحلة االبتدائیة اال توجد مد 
 .الطفولة المبكرةكذلك و
  والثانويةالمتوسطة طالب المدارس  لجمیعاعتیادية دروس  

 تدرس عن بعد Bالمجموعة  ،تحضر بشكل شخصي Aرس الثانوية المجموعة االمد
 

 ديسمبر  1الثالثاء 
  لجمیع الطالب اعتیاديةدروس 

 تدرس عن بعد Bالمجموعة  ،تحضر بشكل شخصي Aرس الثانوية المجموعة االمد
 
 ديسمبر  2األربعاء  

  لجمیع الطالب اعتیاديةدروس 
 تدرس عن بعد Bالمجموعة  ،تحضر بشكل شخصي Aرس الثانوية المجموعة االمد

 .وھو يوم االنصراف المبكر للمدارس الثانوية
 



 ديسمبر 3الخمیس  
  لجمیع الطالب اعتیاديةدروس   

 تدرس عن بعد Aالمجموعة  ،تحضر بشكل شخصي Bرس الثانوية المجموعة االمد
 
 ديسمبر  4الجمعة  

  لجمیع الطالب اعتیاديةدروس 
 تدرس عن بعد Aالمجموعة  ،تحضر بشكل شخصي Bرس الثانوية المجموعة االمد

 
 نموذج طلب التعلم عن بعد 
نحن  طالمااستمارة طلب التعلم عن بعد موجودة على موقعنا على شبكة اإلنترنت  

 -اآلن أو في أي وقت  -يمكن للعائالت أن تختار  . للخطر من الوباء باللون األحمر
ستتصل  النموذج،بعد ملء . ألطفالھم ٪100االنتقال إلى التعلم عن بعد بنسبة 

  .ملتأكید طلبك بكم المدرسة
يرجى إتاحة يومین دراسیین للموظفین إلعداد وتزويد طفلك بالمواد التي سیحتاجھا 

 .عندما يبدأ التعلم عن بعد لطفلك مستتواصل المدرسة معك . لبدء التعلم عن بعد
م ابًا بین التعلتزن العائالت ھذا الخیار بعناية حیث يؤدي التنقل المستمر ذھابًا وإي

 .الشخصي والتعلم عن ُبعد إلى حدوث اضطراب كبیر في تجربة تعلم طفلك
 
 للوصول إلى نموذج الطلب 
 Remote Learning Request-K 12 12 –لطالب التمھیدي  طلب التعلم عن بعد *
 Early Childhood Remote Learning Request لطفولة المبكرة لطلب التعلم عن بعد  *
 

 استطالع حول العام الدراسي القادم : تذكیر
 25يوم  قبل 22-2021حول العام الدراسي / استطالع الراي يرجى إعادة االستبیان 

حالیًا طالب يشاركون في  مسواء كان لديك. مساءً  11:59الساعة  بحلول نوفمبر
فنحن مھتمون بجمع التعلیقات من العائلة حول الخیارات  شخصیًا،التعلم عن بعد أو 

  .22-2021المدرسیة المحتملة للعام الدراسي 
 في حالة لم يتم استالم االستبیان من قبلكم الرجاء اتصل بنا ھنا.

 .contact us through our website here  
 

ولكنه يتطلع  الحالي،ھذا االستطالع ال يتعلق بالعام الدراسي ان  مالحظة:اليرجى 
لم يتم  . ال يزال مصدر قلق في مجتمعنا 19كوفید  إلى العام المقبل إذا كان انتشار

وسیتم اتخاذ القرارات النھائیة المتعلقة بصیغ  المقبل،اتخاذ أي قرارات بشأن العام 
على سبیل  ذلك،بما في  العوامل،تقديم التعلیم بناًء على مجموعة متنوعة من 

 رية. ھتمامات المالیة والموارد البشالسالمة والتعلیم واال الحصر،المثال ال 
 

  األسبوع المقبل الغذائیة لن يتم توزيع الوجبات: المتعلمون عن بعد
 



لن يكون ھناك توزيع وجبات  المقبل،األسبوع  دراسیة نظًرا لعدم وجود فصول
 االثنین،يوم  قادم فيسیكون التوزيع ال . نوفمبر 23للمتعلمین عن ُبعد يوم االثنین 

 ت. عنا للحصول على مزيد من المعلوماانتقل إلى موق . نوفمبر 30

Go to our website for more information. 

 
 التعلیم الخاص

في  ديسمبر، 3ولیاء األمور للتعلیم الخاص في أل يةارستشالجلسة االسیتم عقد 
 يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى الحضور،إذا كنت ترغب في  . مساءً  6:45الساعة 

Eickhoff Payton  على  peickhof@lps.org   أو  الدخول عن بعد/  زووملتلقي رابط ،
في  تكم التعلیم الخاص بمشارك االداريون فيسیقوم  1905-436-402 االتصال على

 االجتماع تطبیق خطة التعلم السنوية بأفضل صورة مناسبة.
 
 اليف تاتش یة من خالل شركةمدرسالصور ال
وير تصال اعادةلتقديم يوم مع شركة اليف توج للتصوير  مدارس لینكولن العامة تعاونت 

 ، من) ديسمبر(كانون األول  5المصادف  السبتيوم ، المنطقةعلى مستوى 
في صالة األلعاب الرياضیة . مساءً  3:00 – 12:00صباًحا و  11:00 – 8:00 الساعة 

فاتتھم فرص سیكون ھذا الحدث فقط للطالب الذين . في مدرسة رايلي االبتدائیة
  ة.التقاط الصور المدرسی

 
إلى الساعة  8:00من الساعة  A-L فوأسماء العائلة بحرالذين تبدا يبدأ الطالب 

 12:00من الساعة   M-Zلة لطالب الذين يحملون أسماء العائبینما يأتي ا ،11:00
 . مساء 3:00إلى الساعة 

يرجى ملء نموذج التسجیل  الحدث،من أجل تسجیل الطالب الخاص بك في ھذا 
مشاكل ، إذا لم تتمكن من الوصول إلى النموذج أو كنت تواجه أي  HERE. ھذا ھنا

  tgray2@lps.orgایمیل  او 402-436-1668ى الرقم عل  Tanisha Grayفیرجى االتصال بـ
 بريد إلكتروني منتذكیر في الرسالة العادة التصوير سیتلقى الذين يسجلون 

Tanisha Grayث. اقترابنا من الحد عند 
 
الحدث في الكتاب السنوي  الذين يحضرون ھذاسیتم تضمین صور الطالب  

 م. لمدرستھ
ا كنت بحاجة إذشركة اليف توج  إرشادات للطلب عبر اإلنترنت من Hereفیما يلي  

 . ديسمبر 5في  ،رايليمدرسة  في متاحة،، فستكون مطبوعةإلى حزمة صورة 
 ر. يجب أن تصل طلبات حزم الصور في موعد ال يتجاوز يناي

 


