
 11/06/2020تحدیث لعوائل مدارس لینكولن العامة 
 عوائل مدارس لینكولن العامة، 

 
أعلنت وزارة الصحة في  .في مدينة لینكولن عند مستوى حاد 19كوفید  خطر انتشار

قد انتقل إلى اللون   19كوفید ستر ، الیوم ، أن قرص مخاطراالنك-مقاطعة لینكولن
ونستمر في  العامة،ھذا أمر مقلق للغاية بالنسبة لنا في مدارس لینكولن األحمر. 

 .االجتماع مع وزارة الصحة للتعاون في خطواتنا التالیة
تقول مديرية السیطرة على  says: Under Red, the LLCHDبموجب اللون األحمر 

يجب على السكان  المستوى،االمراض في مدينة لینكولن والية النكاستر في ھذا 
اتخاذ إجراءات لتقلیل االتصال باآلخرين قدر اإلمكان والحد من األنشطة خارج المنزل 

داء ما لم يكن للعمل أو المدرسة أو الرعاية الطبیة أو الطعام.  يجب على السكان ارت
وتجنب كل التجمعات مع  اآلخرين،بعیًدا عن  أقدام من 6أقنعة الوجه، وضمان مسافة 

  .العامةوقم فقط بزيارة الشركات التي تتبع إرشادات الصحة  منزلك،أي شخص خارج 
في  مدارس لینكولن العامة داخل 19بینما تستمر أعداد الحاالت اإليجابیة لـكوفید 

 ر.ستاالنك-بمعدل أبطأ بكثیر من مثیله في مقاطعة لینكولن وتسلقه،عكس مجتمعنا 
نحن ووزارة الصحة نعتقد أن ھذا يرجع إلى أن الطالب والموظفین يتبعون إجراءات 

لقد عملنا بشكل  ذلك،باإلضافة إلى  19كوفید  السالمة المثبتة للحد من انتشار
 .تعاوني كل أسبوع مع وزارة الصحة لتعديل بروتوكوالتنا مع تقدم العام الدراسي

مدارس  و تتفق مديرية السیطرة على االمراض في مدينة لینكولن والية النكاستر 
لقد طورنا خیارات  ة. على أن أفضل مكان للطالب ھو المدرس لینكولن العامة

لعائالتھم ضمن توصیات السالمة الصادرة عن قسم للعائالت الختیار األفضل 
 :نقدم في ھذا الوقت ما يلي ة. الصح

 تقديم دروس وخدمات شخصیة للطالب واألسر.  مدارس لینكولن العامة * تواصل
سنعزز بروتوكوالت وممارسات السالمة الخاصة بنا في المدارس مع الطالب 

 والموظفین.
بعد" على الموقع اإللكتروني أثناء تواجدنا * نحن نفتح "نموذج طلب التعلم عن 

االنتقال إلى التعلم  -اآلن أو في أي وقت  -يمكن للعائالت أن تختار   ر.باللون األحم
المدرسة لتأكید بكم ستتصل  النموذج،بعد ملء  .ألطفالھم ٪100عن بعد بنسبة 

بالمواد التي يرجى إتاحة يومین دراسیین للموظفین إلعداد وتزويد طفلك كم طلب
عندما يبدأ التعلم عن بعد  مستتواصل المدرسة معك .دسیحتاجھا لبدء التعلم عن بع

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

السیطرة على االمراض في مدينة  مديريةمع مدارس لینكولن العامة ستعمل  *
في المباني المدرسیة واتخاذ قرارات  19لرصد حاالت كوفید لینكولن والية النكاستر 

يمكن أن يشمل ذلك  .على مستوى المبنى بشأن أي تدابیر إضافیة يجب تنفیذھا
لفترة من الوقت  ٪100بعد بنسبة  التعلم عننقل فصل دراسي أو مدرسة إلى 

 سنقوم بإبالغ العائالت بأي تغییرات في أقرب وقت ممكن.  . لمعالجة المخاوف



 
ومواصلة  19كوفید  للعمل من خالل ھذا الوضع مًعا كمجتمع للتخفیف من انتشار

 دعم طالبنا وعائالتھم. 
 
فھرس حسب  الیك أدناه تحديث عائلي أسبوعي بمعلومات وتذكیرات مھمة.  

 :الموضوع لمساعدتك
 

 التغییرات في تقويم الطالب * 
 سالمة الطالب*  
 3/2طالب المرحلة الثانوية في جدول  *  
 تحديد جھات االتصال ذات الخطورة العالیة * 
 يوم إعادة التصوير لمن فاته التصوير لجمیع المدارس * 
 العامةمدارس لینكولن  وغداء مجاني لجمیع طالب افطار * 
 للمتعلمین عن بعد ٪100تذكیر: توزيع وجبات الطعام  * 
 

  نوفمبر 13-9تقويم الطالب 
  ع:ذا األسبوتقويم ھ مللتذكیر، إلیك

 نوفمبر 9االثنین 
 توجد مدرسة لجمیع الطالب * 
 .تدرس عن بعد B ، والمجموعة الحضور الشخصي  Aالمجموعة  رس الثانويةاالمد * 

 نوفمبر 10الثالثاء 
 دقیقة مبكرا) 80 (االنصرافالصف الثامن يوم االنصراف المبكر  –التمھیدي  
دوام قصیر لمن يدرسون يوما كامال  الصباحي،الطفولة المبكرة يوجد دوام لطالب  * 

 وال يوجد دوام لطالب العصري.
 .تدرس عن بعد B ، والمجموعة الحضور الشخصي  Aالمجموعة  رس الثانويةاالمد * 

 نوفمبر 11األربعاء 
 توجد مدرسة لجمیع الطالب * 
 .تدرس عن بعد A ، والمجموعة الحضور الشخصي  Bالمجموعة  رس الثانويةاالمد * 

 .األربعاء يوم االنصراف المبكر للمدارس الثانوية
 نوفمبر 12الخمیس  
 توجد مدرسة لجمیع الطالب * 
 .تدرس عن بعد A ، والمجموعة الحضور الشخصي  Bالمجموعة  رس الثانويةاالمد * 
  نوفمبر 13الجمعة  
 توجد مدرسة لجمیع الطالب * 
 .تدرس عن بعد A ، والمجموعة الحضور الشخصي  Bالمجموعة  رس الثانويةاالمد * 
 
 
 



  لتغییرات في تقويم الطالبا
اإلضافي وعدم وجود أيام  االنصراف المبكر وافق مجلس لینكولن للتعلیم أيًضا على

  .دراسیة للطالب خالل العام الدراسي للسماح بمزيد من وقت الخطة للمعلمین
 .المحدث القابل للطباعة K-12 انقر ھنا للحصول على تقويم الطالب

12 student calendar.-Click here for an updated printable K   
 :التغییرات التي تم إجراؤھا على تقويم السنة باللون األصفر أدناه 

 شھر نوفمبر
 وكذلك الطفولة المبكرة 12–للجمیع من الصف التمھیدي مدارس التوجد  3-2يوم 
 *نإلى الصف الثام التمھیديالمبكر من : االنصراف 10يوم 
 ألطفالمدرسة  ال توجد الثامن،الصف  الى التمھیديالمبكر من  االنصراف: 24يوم 

 الطفولة المبكرة
 12الصف  –للجمیع من الصف التمھیدي مدارس  ال توجد 27-25يوم 
وكذلك  5الصف  –من التمھیدي ال توجد مدرسة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة   30يوم 

 الطفولة المبكرة.
 ديسمبر 

وكذلك  5الصف  –من التمھیدي ال توجد مدرسة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة : 11يوم 
 الطفولة المبكرة

 ألطفالمدرسة  ال توجدن، إلى الصف الثام التمھیديالمبكر من : االنصراف 15وم ي
 الطفولة المبكرة

 األخیر من الربع الثاني الیوم: 22يوم 
 الیوم األول من عطلة الشتاء: 23يوم 

 /ينايركانون الثاني
 عطلة الشتاءمن يوم  آخر: 4يوم  
 الیوم األول من الربع الثالث: 5يوم  

 *نإلى الصف الثام التمھیديالمبكر من االنصراف  :12يوم 
وكذلك الطفولة  12الصف  –للجمیع من الصف التمھیدي مدارس : التوجد 18يوم 

 المبكرة. 
ن، التوجد مدرسة الطفال إلى الصف الثام التمھیديالمبكر من االنصراف : 26يوم 

 الطفولة المبكرة
 شھر فبراير 
 *نإلى الصف الثام التمھیديالمبكر من االنصراف : 9يوم  

 وكذلك الطفولة 12الصف  –للجمیع من الصف التمھیدي مدارس التوجد : 15يوم 
  لمبكرةا

التوجد مدرسة الطفال الصف الثامن ،  الى التمھیديالمبكر من  : االنصراف23يوم 
 الطفولة المبكرة

 مارس 
 األخیر من الربع الثالث : الیوم5 يوم 



وكذلك الطفولة  12الصف  –للجمیع من الصف التمھیدي مدارس التوجد  : 12-8يوم  
 المبكرة. 

 الرابع / األخیرمن الربع  االول الیوم : 15يوم 
 *نإلى الصف الثام التمھیديالمبكر من االنصراف : 16يوم 
التوجد مدرسة الطفال الصف الثامن ،  الى التمھیديالمبكر من  االنصراف: 30يوم 

 الطفولة المبكرة
 أبريل 
 12-9من الصف ال توجد مدرسة لطالب المدارس الثانوية : 1يوم  

وكذلك  12الصف  –للجمیع من الصف التمھیدي مدارس : التوجد 2يوم 
 الطفولةالمبكرة

وكذلك  5الصف  –من التمھیدي ال توجد مدرسة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة : 5يوم 
 الطفولة المبكرة

 *نإلى الصف الثام التمھیديالمبكر من االنصراف : 13يوم 
التوجد مدرسة الطفال الصف الثامن ،  الى التمھیديالمبكر من  االنصراف: 27يوم 

 الطفولة المبكرة
  ايوم

 الیوم األخیر من الفصل للطالب :20
 
جدول زمني مختلف أليام لديھم المبكرة ومرحلة ما قبل المدرسة  الطفولة*

  :ھذه التقويمات ھنا يرجى االطالع على .المبكر الجديدة االنصراف
تقويم مرحلة ما قبل المدرسة في مرحلة الطفولة المبكرة وتقويم ما قبل المدرسة 

 ةلیوم كامل في مرحلة الطفولة المبكر
Early Childhood Full Day Preschool Calendarand  Early Childhood Preschool Calendar   

 
 

  نموذج طلب التعلم عن بعد
نحن نفتح "نموذج طلب التعلم عن بعد" على الموقع اإللكتروني أثناء تواجدنا باللون 

االنتقال إلى التعلم عن بعد  -اآلن أو في أي وقت  -يمكن للعائالت أن تختار ر. ألحما
يرجى  ك. ستتصل المدرسة لتأكید طلب النموذج،بعد ملء  م. ألطفالھ ٪100بنسبة 

إتاحة يومین دراسیین للموظفین إلعداد وتزويد طفلك بالمواد التي سیحتاجھا لبدء 
تزن  ك. المدرسة معك عندما يبدأ التعلم عن بعد لطفلستتواصل  د. التعلم عن بع

العائالت ھذا الخیار بعناية حیث يؤدي التنقل المستمر ذھابًا وإيابًا بین التعلم 
 ك. ث اضطراب كبیر في تجربة تعلم طفلالشخصي والتعلم عن ُبعد إلى حدو

 :للوصول إلى نموذج الطلب 
الصف الثاني عشر  –مھیدي للمدرسة من مرحلة الت طلب التعلم عن بعد *

lps.org/remoteform 
 lps.org/ecremoteformة طلب التعلم عن بعد في مرحلة الطفولة المبكر *
 
 



 سالمة الطالب
قد يكون لدى الطالب مشاعر وآراء قوية حول االنتخابات ويعبرون عنھا في المدرسة  

من المھم أال تتداخل ھذه التعبیرات  . أو على وسائل التواصل االجتماعي الشخصیة
من المھم  االنتخابات،ن نتیجة بغض النظر ع . مع تعلم الطالب اآلخرين أو تعطلھم

 ن:أ
لتي تم التعبیر عنھا بشكل مناسب يتم احترام الطالب لمعتقداتھم السیاسیة ا. 1
 .اسیة والتعبیر عن الطالب اآلخريناحترام الطالب للحقوق السی .2
السیاسیة أثناء الطالب حق أولئك الذين يريدون التحرر من المحادثات  يحترم. 3

 ة. وجودھم في المدرس
شھدنا ھذا األسبوع زيادة في عدد الطالب الذين أبلغوا عن استخدام لغة تھديد تجاه 

نحن نأخذ جمیع  . أولئك الذين يشغلون مناصب أو معتقدات تختلف عن معتقداتھم
التھديدات بالعنف على محمل الجد. سیتم تسلیم أي تقرير إلى فريق تقییم األمن 

 حتى تلك التي كامل،والتحقیق فیه بشكل في مدارس لینكولن العامة  والتھديدات
قد تشارك شرطة لینكولن إلجراء مزيد من  الحاالت،يقصد بھا المزاح. في بعض 

  . بن نتیجة ناجحة لجمیع الطالفي ضماالتحقیقات والمساعدة 
نحن بحاجة لمساعدتكم. يرجى إجراء محادثة مع طفلك حول ما ھو  العائالت، 

واصل االجتماعي مناسب وما ھو غیر مناسب للحديث عنه أو النشر على وسائل الت
 . نففیما يتعلق بالع

نحن نقدر الطالب الذين يتقدمون لإلبالغ عن أي شيء يجعلھم يشعرون بعدم 
إذا كانت لديك أو لدى طالبك مخاوف  . المجتمعحتاج السالمة المدرسیة ت  . األمان

 فیرجى االتصال بمدرستنا أو اإلبالغ عن ذلك من خالل الزر األخضر بالسالمة،تتعلق 
 green "Safe to ب. الخاصة بالطالبوك  جروم أجھزةعلى موقعنا على الويب أو على 

Say" button on our website or on students' Chromebooks. 
 

 
 تحديد االتصاالت الوثیقة عالیة الخطورة

-قامت مراكز السیطرة على األمراض والوقاية منھا وإدارة الصحة بمقاطعة لینكولن
الوثیقة عالیة  ستر مؤخًرا بتحديث العوامل المعنیة عند تحديد جھات االتصالاالنك

يتم تحديد االتصال الوثیق عالي الخطورة حیث أن أي شخص يقع على بعد  .الخطورة
وال  ساعة، 24دقیقة تراكمیة خالل فترة  15ستة أقدام أو أقل من فرد إيجابي لمدة 

 .اللقاء يرتدي أحدھما أو كالھما غطاء الوجه أثناء
ية نبراسكا لمعرفة المزيد حول تحقق من ھذه المعلومات من إدارة التعلیم في وال

تحديد جھات االتصال الوثیقة عالیة الخطورة والفرق بین الحجر الصحي والعزل أثناء 
 Check out this information from the Nebraska Department of Education  .ارتداء أغطیة الوجه

  
 
 
 



 يوم إعادة التصوير لمن فاته التصوير لجمیع المدارس 
 Lifetouch وشركة التصويرمدارس لینكولن العامة  قررت الطلبات،نظًرا للعديد من  

سیكون  .وقت الحق من ھذا العام فيفي جمیع المدارس  علىالتصوير  اعادةإجراء 
صورة في الھذا فقط للطالب الذين فقدوا جمیع الفرص اللتقاط  إلعادةايوم 

ما زلنا في طور تنظیم الحدث وسنتواصل مع جمیع العائالت بمجرد م. مدرستھ
 ت. حصولنا على مزيد من المعلوما

 
 مدارس لینكولن العامة جبة فطور وغداء مجانیة لجمیع طالبو

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

 
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 ٪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 
 .Go to our website for more information نوفمبر.  9االثنین 

 


