
 عوائل مدارس لینكولن العامة
 

من الصعب تصديق أن الفصل الدراسي األول قد انتھى تقريبًا مع بقاء ثالثة أسابیع 
سیعود طالب المدارس اإلعدادية  فقط،للتذكیر . ونصف فقط قبل العطلة الشتوية

وسیعود طالب المرحلة  . نوفمبر 30 االثنین،والثانوية إلى الفصول الدراسیة يوم 
لم المع خطةحیث أن يوم االثنین ھو يوم  ديسمبر،األول من  الثالثاء،االبتدائیة يوم 

 لاالولة المبكرة يوم الثالثاء سیتم استئناف خدمات الطفوو . االبتدائیة للمدارس
 ر. ديسمب

 
 – نكاستررة الصحة بمقاطعة التوصي إدا لینكولن،في  انتشار الوباءمع ارتفاع مخاطر 

بأن يرتدي الجمیع أغطیة للوجه وأن يمارسوا نظافة الیدين ويحافظوا  مدينة لینكولن
على التباعد الجسدي والفحص الذاتي ومراقبة األعراض أثناء تواجدھم في المجتمع 

من المھم أن يتبع الجمیع ھذه البروتوكوالت أثناء تواجدھم في  . أو في المدرسة
 ا.ى ومواصلة خدمة الطالب في مدارسنتسوية المنحنمجتمعنا حتى نتمكن من 

  
أو كان على اتصال وثیق بشخص مصاب  أعراض،إذا كان طفلك يعاني من  

أو تم توجیھه إلى العزل الذاتي بسبب نتیجة إيجابیة ، 19كوفید  بفیروس
 ، أو تم توجیھه إلى الحجر الصحي لالتصال بشخص مصاب بـ19كوفید لـ

 . كواالتصال بمدرسة طفلمنزل بالطفل في ال، فیرجى االحتفاظ 19كوفید 
 
 ة. لي أسبوعي بمعلومات وتذكیرات مھميوجد أدناه تحديث عائ 
 
 19ر كوفید الخطوات للمساعدة في إبطاء انتشااتخذ ھذه  
 –نكاستر رة الصحة بمقاطعة الإداتذكرنا  مجتمعنا،أثناء التواجد في المدرسة أو في  

باتباع ھذه البروتوكوالت الرئیسیة األربعة التي ثبت أنھا تقلل من  مدينة لینكولن
 :19كوفید  انتشار

 الذاتيحص الف
 .لألعراض كل يوم قبل مغادرة المنزل باستخدام قائمة التحقق ھذه الذاتيالتفحص  
 screen for symptoms everyday before leaving home using this checklist.-Self  

فاتصل بمقدم الرعاية الصحیة الخاص بك  المطروحة،إذا أجبت بنعم على األسئلة 
من المتوقع أن يقوم الموظفون والطالب بإجراء فحص ذاتي  . والبقاء في المنزل

من مباني مدارس لینكولن  مبنىبرنامج او ل يوم قبل دخول أي ك 19كوفید  ألعراض
 العامة.

  أغطیة الوجه 
وجه من القماش متعدد الطبقات في أي وقت تكون فیه في األماكن الأغطیة  يارتد

يجب ارتداء أغطیة الوجه  .الحفاظ على االبتعاد المادي عن اآلخرين كالعامة وال يمكن
والطالب والزوار لدخول  مدارس لینكولن العامة على الفم واألنف لجمیع موظفي

 .المباني المدرسیة



  نظافة الید
 . مشتركةاغسل يديك بالصابون أو استخدم المطھر بعد لمس األشیاء واألسطح ال

 األشیاء بشكل متكرر بعدقم بتنظیف وتعقیم المناطق واألسطح و ذلك،باإلضافة إلى 
 م.االستخدا

 التباعد الجسدي
سیؤدي التباعد . دي عن اآلخرين قدر اإلمكان فرًقاُيحدث الحفاظ على التباعد الجس 

 19ار كوفید إلى تقلیل انتش تستطیع،وأينما ومتى  المستطاع،قدر 
.  

 ديسمبر 4 -نوفمبر  30تقويم الطالب 
 تقويم الطالب لألسبوع المقبل مإلیك 

 
 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

 
 موذج طلب التعلم عن بعدن
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

إتاحة يومین دراسیین للموظفین إلعداد وتزويد طفلك بالمواد التي سیحتاجھا يرجى 
 .عندما يبدأ التعلم عن بعد لطفلك مستتواصل المدرسة معك . لبدء التعلم عن بعد

تزن العائالت ھذا الخیار بعناية حیث يؤدي التنقل المستمر ذھابًا وإيابًا بین التعلم 
 .اضطراب كبیر في تجربة تعلم طفلك الشخصي والتعلم عن ُبعد إلى حدوث

 
 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  *

 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. اًء في ثالثة مواقمس 6:30مساًء حتى  5:30االثنین من الساعة 

من المتعلمین عن ُبعد يوم  ٪100سیتم توزيع الوجبات في األسبوع المقبل على 
 .Go to our website for more information نوفمبر.  30االثنین 

 
 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 

Payton Eickhoff   على peickhof@lps.org   أو  بعدالدخول عن /  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 
إذا لم تتمكن من الوصول إلى النموذج أو كنت تواجه أي مشاكل ،  HERE. ھذا ھنا

  tgray2@lps.orgاو ایمیل  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  سیتم تضمین صور الطالب الذين يحضرون ھذا 

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

 . ديسمبر 5، في مدرسة رايلي في متاحة،، فستكون مطبوعةإلى حزمة صورة 
 ر. الصور في موعد ال يتجاوز يناييجب أن تصل طلبات حزم 

 
 !ديسمبر لشھر المجتمع أخبار على طلعا

 المنظمات حول بمعلومات العائالت يزود الذي الشھري منشورنا ھو المجتمع أخبار
 مةالمالئ والخدمات مناسباتال تقدم التي الحكومیة والھیئات الربحیة غیر المجتمعیة

ة. انقر على الرابط لقراءة العام لینكولن مدارس من اقصص أيًضا ھناك. واألسرة للطالب
 اخبار المجتمع اصدار شھر ديسمبر.

Click here to read December’s edition of Community News. 
 
 


