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   1113/20/20 لئاوعلل يعوبسألا ثيدحتلا
 
 ،ةماعلا نلوكنیل سرادم لئاوع
 
 تاونسلا رثكأ نم ةدحاو هذھ  .يلاحلا يساردلا ماعلل اًعوبسأ 13 انیطخت دقل 
 ةیباجيا ةریتوب انوفظوم لمعي .ةماعلا نلوكنیل سرادم خيرات يف ًايدحت ةیساردلا
 .لمعلا اذھ حاجنإل مھدھج اوسرك دقل ،انعمتجمو انتالئاعو انبالط تاجایتحا ةبكاومل
 ةجاحلا تعد امثیح ًایفاضإ اًدھجو اًتقو عیمجلا لذبي ،انعمتجم يف نيریثكلا لثم اًمامت
  .٪100 ةبسنب
 ةدعاسملل يساردلا مویلا لالخ مھل ررقملا طیطختلا تقو نع نوملعملا ىلختي 
 .ةیساردلا لوصفلا ةیطغتب اًضيأ نوفرشملا موقي .ضعبلا مھضعب لوصف ةیطغت يف
 زواجتت تابجاو انیفظوم عیمج ىلوتي .يفاضإ فیظنتب نوفظنملا ةعومجم موقي
 انعمتجم نأ ملعنو نونتمم نحن ،اذھل .كراشي عیمجلا .ةداع مھیلإ ةلكوملا ماھملا
 .ةسردملا يف انبالط ءاقبإل دوھجلا هذھ لكل نتمم
 رثؤي هرودب اذھو ،انیفظوم ىلع ًابلس رثؤت تأدب ةرمتسملا ةيدجلا ةریتولا هذھ نكل 
 هذھل .ماعلا اذھل ةیفاضإلا طوغضلاو دھجلاب نورعشي ،اًضيأ انبالط  .انبالط ىلع
 ميوقت يف رییغت نع نلعنو میلعتلا سلجم عم كارتشالاب ،مویلا عمتجن بابسألا
 .هدادرتساو ةطخلل دوقفملا تقولا نع ضيوعتلل انیفظومل تقولا ریفوتل كلذو بالطلا
 

 دیع لبق ءاثالثلاو نینثالا يموي بالطلل يسردملا ماودلا لطعن فوس
 ةلطع لبق نیمویلا نيذھ لالخ سرادم دجوت ال  .ربمفون 24و 23 ،ركشلا

  .ركشلا دیع
 .ربمفون 30 ،نینثالا موي ماودلا ىلإ ةيوناثلاو ةطسوتملا سرادملا بالط دوعیس 
 نینثالا موي نأ ثیح ،ربمسيد نم لوألا ،ءاثالثلا موي ةیئادتبالا ةلحرملا بالط دوعیسو
 فقوتلاب يفاضإلا تقولا اذھ انل حمسیس  .ةیئادتبالا سرادملل ملعملا ةطخ موي وھ
 انیلع نیعتي امب مایقلاو عئاضلا طیطختلا تقو ضيوعتب نیفظوملل حامسلاو ،اًتقؤم
 فيرخلا لصف ءاھنإ نم اًعیمج نكمتن ىتح هیلإ نوجاتحي امب انبالط ديوزتل هب مایقلا
  .ةوقب يساردلا
 
 ةرمتسملا تارییغتلا نأ ملعن نحن .ةرتفلا هذھ لالخ مكمعد ردقن نحن ،لئاوعلا 
 تامولعم ملعتن اننأل مكمھفتو مكوردص ةعس ردقن .انتالئاعل لكاشم قلخت نأ نكمي

  .ةحصلا ةرازو عم نواعتلاب تاليدعتلا ءارجإ لصاونو ةديدج
 
 
 



 بسح اسرھف مكیلا  .ةمھم تاریكذتو تامولعملاب يعوبسأ يلئاع ثيدحت هاندأ
 :كتدعاسمل عوضوملا

 
 30-16 ربمفون رھش بلاطلا ميوقت يف تارییغتلا *
  ةنيدم- رتساكنال ةعطاقم يف ةحصلا ةيريدم لبق نم ةھجوملا ةیحصلا ریبادتلا *
 بابشلل ةضايرلا ىلع نلوكنیل
 دعب نع ملعتلا بلط *
 نامأب ةیئادتبالا فوفص ةیطغت *
 لئاوعلا عیمجل ابيرق عالطتسالا *
  ةماعلا نلوكنیل سرادم بالط عیمجل يناجم ءادغو راطفا *
 دعب نع نیملعتملل ٪100 ماعطلا تابجو عيزوت :ریكذت *
 

 
 30-16 ربمفون رھش بلاطلا ميوقت يف تارییغتلا
 نیمداقلا نیعوبسالل بالطلا لودج ىلع ةلصاحلا تارییغتلا هاندا
 
  16 ربمفون ،نینثالا موي
 ةماعلا نلوكنیل سرادم يف بالطلا عیمجل ماود *
 دعب نع سردت B ةعومجملاو ایصخش رضحت A ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا بالط *
 
 17 ربمفون ،ءاثالثلا موي
 ةماعلا نلوكنیل سرادم يف بالطلا عیمجل ماود *
 دعب نع سردت B ةعومجملاو ایصخش رضحت A ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا بالط *
 
  18 ربمفون ءاعبرألا موي
 ةماعلا نلوكنیل سرادم يف بالطلا عیمجل ماود *
 دعب نع سردت B ةعومجملاو ایصخش رضحت A ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا بالط *
 
  19 ربمقون ،سیمخلا موي
 ةماعلا نلوكنیل سرادم يف بالطلا عیمجل ماود *
 دعب نع سردت A ةعومجملاو ایصخش رضحت B ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا بالط *
 
 20 ربمفون ،ةعمجلا موي
 ةماعلا نلوكنیل سرادم يف بالطلا عیمجل ماود *
 دعب نع سردت A ةعومجملاو ایصخش رضحت B ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا بالط *
 
 27 ربمفون ،ةعمجلا موي – 23 ربمفون ،نینثالا موي
 ةماعلا نلوكنیل سرادم بالط عیمجل عوبسألا اذھ يف ماود دجوي ال *



 
 30 ربمفون ،نینثالا موي
 ملعملا ةطخ موي ،ةركبملا ةلوفطلاو ةیئادتبالا سرادملل ماود دجوي ال *
  ةطسوتملا سرادملل يدایتعا ماود *
 دعب نع سردت B ةعومجملاو ایصخش رضحت A ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا بالط *

 
 

  ةنيدم- رتساكنال ةعطاقم يف ةحصلا ةيريدم لبق نم ةھجوملا ةیحصلا ریبادتلا
 بابشلل ةضايرلا ىلع نلوكنیل
 يحص هیجوت ءارجإ نع مویلا نلوكنیل ةنيدم - رتساكنال ةعطاقمب ةحصلا ةرادإ تنلعأ 

 ددحم وھ امك ةیعامجلا ةضايرلا ىلع عیباسأ ةثالث ةدملً ايرایتخاً افقو نمضتي ديدج
 .هاندأ
 ضعبب حمسیس هنكلو ،ةیصخشلا تاقباسملاو تاسرامملل فقوتلا اذھ نوكیس 
  .ربمسيد 7 يف يھتنيو ربمفون 16 يف فقوتلا اذھ أدبیس  .دعُب نع تالاصتالا
 وھ امك )ربمفون 14-13( تبسلاو ةعمجلا يموي ةلودجملا ثادحألا عیمج رمتستسو
 .ررقم
  هاندأ ةجردملا ةیعامجلا ةضايرلا ةمئاق ىلع طقف فقولا اذھ قبطني
  ةلسلا ةرك *
  عیجشتلا *
 ةیكيرمالا مدقلا ةرك *
  مدقلا ةرك *
  ةعراصملا *
 لوبسیبلا *
 ةنیللا ةركلا *
 ةرئاطلا ةركلا *
  جنیلوبلا *
 صقرلا *
 ةحابسلا *
 نادیملاو ةحاسلا *

 
You can find the full Lincoln-Lancaster County Health Department Directed Health Measure on 
their website. 
 

 
 نوعلطتي اوناك نيذلا مھتالئاعو نییضايرلا انبالطل ةبعص رابخأ هذھ نأ ملعن نحن
 فانئتسا اننكميو اًتقؤم اذھ نوكي نأ لمأن  .ةيوتشلا ىوقلا باعلأ يف ةكراشملل
 مسوملا ةیقب يمحي نآلا هب موقن ام  .بيرقلا لبقتسملا يف ام تقو يف انمسوم
 .ةيوتشلا تاطاشنلل
 



  دعب نع ملعتلا بلط جذومن
 نوللاب اندجاوت ءانثأ ينورتكلإلا عقوملا ىلع "دعب نع ملعتلا بلط جذومن" حتفن نحن
 دعب نع ملعتلا ىلإ لاقتنالا - تقو يأ يف وأ نآلا - راتخت نأ تالئاعلل نكمي .رمحألا
 ىجري  .كبلط دیكأتل ةسردملا لصتتس ،جذومنلا ءلم دعب  .مھلافطأل ٪100 ةبسنب
 ءدبل اھجاتحیس يتلا داوملاب كلفط ديوزتو دادعإل نیفظوملل نییسارد نیموي ةحاتإ
 نزت  .كلفطل دعب نع ملعتلا أدبي امدنع كعم ةسردملا لصاوتتس  .دعب نع ملعتلا
 ملعتلا نیب ًابايإو ًاباھذ رمتسملا لقنتلا يدؤي ثیح ةيانعب رایخلا اذھ تالئاعلا
  .كلفط ملعت ةبرجت يف ریبك بارطضا ثودح ىلإ دعُب نع ملعتلاو يصخشلا
 :بلطلا جذومن ىلإ لوصولل 
  Remote Learning Request-K 12 12 فصلا – يدیھمتلا دعب نع ملعتلا بلط *
 Early Childhood Remote Learning Request ةركبملا ةلوفطلل دعب نع ملعتلا بلط *
 
  نامأب ةیئادتبالا فوفصلا ةیطغت
 ةعیبط ببسب ةرغاشلا فئاظولا ضعب كانھ نوكتس هنأ انكردأ ،ماعلا اذھ فيرخ يف
 لوصفلا ةیطغت  .نامأب انبالط ةمدخ ةلصاومل قرط داجيإ ىلإ ةجاحب انكو ءابولا
  .ةجاحلا ةیبلت اھلالخ نم انكمت يتلا قرطلا ىدحإ يھ نیملعملا لبق نم ةیساردلا
 يسارد لصف نم تقؤمو نمآ لكشب بالطلا لقنل ةقيرط اندجو ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
  .رمألا مزل اذإ يفاضإ رایخك ةیئادتبالا ةلحرملا يف فلتخم رخا ىلا
  :ةبسانم نوكت امدنع ةیلاتلا تالوكوتوربلا مادختسا نكمي ،اًدعاصف نآلا نم 
 ىوتسم يملعم نیب يواستلاب بالطلا میسقت متیسف ،ةحاسملا تحمس اذإ *
 يسارد لصف لك ىلإ ًایصخش بالط 6-3 ةفاضإ متت ،تالاحلا مظعم يف .فصلا

 لوصفلا تاحاسم يف ءاردملا ثحبیسو  .اًنمآ ًایناكم كلذب مایقلا نوكي ثیح
   .اًنكمم كلذ ناك اذإ ام ةفرعمل ةیساردلا
 متي نل .ددعلا يف صقن دجو اذا لك يساردلا لصفلا سفن يف بالطلا ىقبیس *
 بالطلا نأ كرابتعا يف عض .موي لك ةفلتخم ةیسارد لوصف ىلإ بالطلا لقن
 تاعومجم يف يعامجلا لمعلل ةفلتخم ةیسارد لوصفو نكامأ يف لعفلاب نودوجوم
   .ةصاخلا سوردلاو لخدتلا سورد كلذكو ،ةریغص
 ةقفاوم ىلع ةسردملا ىنبم ىوتسم ىلع لوصفلا نیب عمجلا رایخ ذیفنت دمتعیس*
 .نامأب كلذب مایقلل ةحاتملا ةحاسملل عضخيو هیلع فوفصلا يملعم
 تقو ىلع ظافحلاب مھل حمسيو نیفظوملا نع طغضلا رایخلا اذھ ففخي نأ نكمي

 ةدیج تامیلعت يقلت ىلع نورداق بالطلا .لصفلا ةیطغتل اھنع يلختلا نود مھتطخ
  .مھملعت لیطعت نم لیلقلا عم قاستالا ىلع ظافحلاو
 
 لئاوعلا عیمجل ابيرق عالطتسالا 
 نومتھم نحنف ،ًایصخش وأ دعب نع ملعتلا يف نوكراشي بالط ًایلاح كيدل ناك ءاوس 
 يساردلا ماعلل ةلمتحملا ةیسردملا تارایخلا لوح ةلئاعلا نم تاقیلعتلا عمجب

2021-22 



 علطتي هنكلو ،يلاحلا يساردلا ماعلاب قلعتي ال عالطتسالا اذھ :نأ ةظحالم ىجري
 يف قلق ردصم لازي ال لاح يف 19 دیفوك راشتنا ناك اذإ لبقملا يساردلا ماعلا ىلإ
 تارارقلا ذاختا متیسو ،لبقملا ماعلا نأشب تارارق يأ ذاختا متي مل  .انعمتجم
 امب ،لماوعلا نم ةعونتم ةعومجم ىلع ًءانب میلعتلا ميدقت لاكشأب ةقلعتملا ةیئاھنلا
 ةیلاملا لماوعلا ،میلعتلا ،ةمالسلا ،رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع ،كلذ يف
  .ةيرشبلا دراوملا تامامتھاو
 اذھ ىلع ةيدرفلا دودرلا عیمج نوكتسو لبقملا عوبسألا عالطتسالا لاسرإ متیس 
 يف  .ًءاسم 11:59 ةعاسلا لبق وا لولحب نایبتسالا ةداعإ ىجري .ةيرس عالطتسالا

 .ربمفون 25
 
 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 16 نینثالا

 


