
  12/04/2020 ةماعلا نلوكنیل سرادم لئاوعل ثيدحت
 
 ةماعلا نلوكنیل سرادم لئاوع
  
 يتلا تالوكوتوربلا عابتاب يساردلا ماعلا اذھ عئار لمعب انوفظومو انبالط ماق دقل
 ردقن نحن ،نلوكنیل – رتساكنال ةعطاقم يف ةحصلا ةيريدم عم نواعتلاب اھانعضو
 رمتسملا اھمازتلاو ،نلوكنیل – رتساكنال ةعطاقم يف ةحصلا ةيريدم عم نواعتلا
 .اًنمآ انعمتجم ىلع ظافحلاب
 
 تزكرت ثیح مویلا رھظ ةنيدملا ةدمعل يفحصلا رمتؤملا يف افیض ليوج روتكدلا ناك
 تارییغتلاو ،نینثالا موي نم ءادتبا ةطشنألاو ةضايرلا بابشلا ةدوع ىلع تاعوضوملا
 ىلع تارییغتلا هذھ رثؤت فوس .يحصلا رجحلا يف دارفألا تاداشراو تاھیجوت يف
 .هاندأ ةحضوم يھ امكو اًمدق يضملل انب ةصاخلا ةماعلا نلوكنیل سرادم تالوكوتورب
 

 نینثالا موي ىرخأ ةرم ةطسوتملا سرادملاو ةيوناثلا سرادملا يف ةضايرلا أدبتس
 عبتن اننأ نم دكأتلل انتالئاعو انبالطو انیفظوم عم لمعنسو  .ربمسيد 7 قفاوملا
  .بالطلل ةطشنألا هذھ ميدقت يف رارمتسالا نم نكمتن ىتح ةحصلا ةرازو تایصوت

  .ةرورضلا بسح تاليدعتلا ءارجإو ةحصلا ةرازو عم تالاحلا ةبقارم يف رمتسنس
 لوح مھیبردم نم ًابيرق ةديدج تامولعم نویضايرلا بالطلاو رومألا ءایلوأ ىقلتیس

  .ةمداقلا تاقباسملاو نيرامتلا
 
 

 – رتساكنال ةعطاقمب ةحصلا ةرادإ يصوت ،نلوكنیل يف ءابولا راشتنا رطاخم عافترا عم
 اوظفاحيو نيدیلا ةفاظن اوسرامي نأو هجولل ةیطغأ عیمجلا يدتري نأب نلوكنیل ةنيدم
 عمتجملا يف مھدجاوت ءانثأ ضارعألا ةبقارمو يتاذلا صحفلاو يدسجلا دعابتلا ىلع
 يف مھدجاوت ءانثأ تالوكوتوربلا هذھ عیمجلا عبتي نأ مھملا نم  .ةسردملا يف وأ
 .انسرادم يف بالطلا ةمدخ ةلصاومو ىنحنملا ةيوست نم نكمتن ىتح انعمتجم
  
 باصم صخشب قیثو لاصتا ىلع ناك وأ ،ضارعأ نم يناعي كلفط ناك اذإ 
 ةیباجيإ ةجیتن ببسب يتاذلا لزعلا ىلإ هھیجوت مت وأ ،19 دیفوك سوریفب
 ـب باصم صخشب لاصتالل يحصلا رجحلا ىلإ هھیجوت مت وأ ،19 دیفوكـل
  .كلفط ةسردمب لاصتالاو لزنملا يف لفطلاب ظافتحالا ىجریف ،19 دیفوك
 
 نيوانعلاب اسرھف كیلا  .ةمھم تاریكذتو تامولعمب يعوبسأ يلئاع ثيدحت هاندأ 
 .كتدعاسمل
 ربمسيد 11-7 بلاطلا ميوقت *
 اكساربن ةیناسنإلا تامدخلاو ةحصلا ةيريدمو ضارمالا ىلع ةرطیسلا ةيريدم *
 .يحصلا رجحلا تاھیجوت نوریغي نلوكنیل – رتساكنال ةعطاقم يف ةحصلا ةيريدمو



  دعب نع ملعتلا ىلإ يحصلا رجحلا يف بالطلا لاقتنا *
 دعب نع ملعتلا بلط جذومن *
 دعب نع نیملعتملل ٪100 ةیئاذغلا تابجولا عيزوت :ریكذت  *
 تاھمألاو ءابآلل ةیلقعلا ةحصلا دروم *

 
 
 ربمسيد 11 - 7 بلاطلا ميوقت
 لبقملا عوبسألل بلاطلا ميوقت مكیلإ 
 
 ربمسيد 7 نینثالا
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 دعب نع سردت B ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت A ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 
  ربمسيد 8 ءاثالثلا
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 دعب نع سردت B ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت A ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 
  ربمسيد 9 ءاعبرألا 
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 دعب نع سردت A ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت B ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 .ةيوناثلا سرادملل ركبملا فارصنالا موي وھو
 
 ربمسيد 10 سیمخلا 
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد * 
 دعب نع سردت A ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت B ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 
  ربمسيد 11 ةعمجلا 
 سماخلا فصلا ىتحو يدیھمتلا نم ةیئادتبالا ةلحرملا بالطل سرادم دجوت ال *
 .ةركبملا ةلوفطلا كلذكو
  ةيوناثلاو ةطسوتملا سرادملا بالط عیمجل ةيدایتعا سورد *
 دعب نع سردت A ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت B ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *

 
 
 ةيريدمو اكساربن ةیناسنإلا تامدخلاو ةحصلا ةيريدمو ضارمالا ىلع ةرطیسلا ةيريدم
 .يحصلا رجحلا تاداشراو تاھیجوت نوریغي نلوكنیل – رتساكنال ةعطاقم يف ةحصلا
 
 نلوكنیل – رتساكنال ةعطاقمب ةحصلا ةرادإ تماق ،ةعمجلا موي يفحصلا رمتؤملا يف
 ةلاحب قیثو لاصتا ىلع مھنأ ىلع مھديدحت مت نيذلا دارفألل اھتاھیجوت ثيدحتب



 ىلع ةرطیسلا زكارم نع ةرداصلا تایصوتلا ثدحأ عم بسانتتل ةیباجيإلا 19 دیفوك
 .اكساربن ةیناسنإلاو ةیحصلا تامدخلا ةيريدمو ،ةياقولاو ضارمألا
 امدنع هاندأ ةدوجوملا تالوكوتوربلا ذیفنتب ةماعلا نلوكنیل سرادم موقتس ،مویلا دعب
  .بالطلاو نیفظوملا داعبتساب رمألا قلعتي
 
 ىتح ةلزع يف ءاقبلا 19 دیفوك ـب مھتباصإ تتبث نيذلا دارفألا ىلع نیعتي لازي ال
 :يليام ققحت
 و ؛يباجيإلا رابتخالا ءارجإ ذنم ةیميوقت مايأ )10( ةرشع رمت *
 نود ىمحلا نم ٍلاخ لماك موي يأ( لقألا ىلع ةعاس 24 ةدمل ىمحلاب بصي مل *
 و ؛ )ىمحلا للقي ءاود مادختسا
 قیض وأ لاعسلا نسحتي امدنع ،لاثملا لیبس ىلع( ىرخألا ضارعألا نسحت *
 .)سفنتلا
 
 مھنأ ىلع مھديدحت متو 19 دیفوك ضارعأ مھیلع رھظت مل نيذلا دارفألل نكمي
 لمعلا ىلإ ةدوعلا 19 دیفوك ـل يباجيإ صخش عم ةروطخلا ديدش قیثو لاصتا ىلع
 :يلي امم دكأتلا دعب ةسردملا وأ
 مھیلع رھظت مل اذإ تاصوحفلا ءارجإ نود يحصلا رجحلا نم )10( رشاعلا مویلا يف *
 .ضارعألا
 48 لبق رابتخالا ءارجإ عم ةیبلس رابتخا ةجیتن يقلت دعب )7( عباسلا مویلا يف *

 .ضارعأ يأ مھيدل رھظت ملو ، يحصلا رجحلا نم )7( عباسلا مویلا نم ةعاس
 اونوكي امدنع هجولا ةیطغأ ءادتراو ضارعألا ةبقارم يف رارمتسالا دارفألا ىلع بجي *
 .قیثو لاصتا رخآ ذنم ةلماك اًموي 14 لالخ نيرخآلا لوح
 .ةلماك اًموي 14 ةدمل يحصلا رجحلا يف بلاطلا ءاقب رایتخا بلاطلا ةلئاعل نكمي *
 
 يحصلا رجحلا يف ءاقبلا 19 دیفوك ضارعأ نم نوناعي نيذلا دارفألا ىلع نیعتي 

 .ةیبلس رابتخا ةجیتن عم ىتح ،ةلماك اًموي 14 ةدمل ةسردملا جراخ
 
 سوریفب ةباصإ ةلاح مھيدل نيذلا ةدحاولا ةرسألا دارفأ نم صاخشالا ىلع نیعتي 
   :يلي امب مایقلا ةیباجيإ 19 دیفوك
 دیفوكب باصملا  صخشلا نع ةماتلا ةلزعلا باصملا ریغ صخشلل ناكمإلاب ناك اذإ *

  .هالعأ ةحضوملا تاداشرإلا عبتي  اھدعبو ، يباجيإلا 19
 ةیباجيإ ةباصإ ةيدل يذلا صخشلا نع اًمامت ةلزعلا عیطتسي ال صخشلا ناك اذإ *
 رخآ يف يحصلا رجحلا باسح يف صخشلا أدبیس اھدنع  ، ةرسالا يف 19 دیفوكل
 نم ریخألا مویلا ربتعي .لزنملا لخاد ةیباجيالا ةلاحلا عم هب ىقتلا /هب ضرعت خيرات
  .رفص مویلا وھ ضرعتلا
 

 
 



 دعب نع ملعتلا ىلإ نولقتني يحصلا رجحلا يف نيذلا بالطلا
 
 رجحلا ىلإ مھھیجوت مت نيذلا بالطلا لقنب ةصاخلا انتاءارجإ ثيدحتب انمق دقل
 ةرازو اھترجأ يتلا ةریخألا تارییغتلا عم ىشامتن ىتح دعب نع ملعتلا ىلإ يحصلا
 .ةحصلا

 ةعوبطملا داوملا دادعإل نیفظوملل نیموي ةدمل ةرتف كانھ لازي ال *
  دعب نع بالطلل
 
 تقو برقأ يف دعُب نع ملعتلا ءدبب بالطلاو رومألا ءایلوأل نآلا حمسُي ،كلذ عمو *
 رایتخا بلطتي دق .رثكأ وأ ةیسارد مايأ ةعبرأ ةدمل بلاطلا داعبتسا مت اذإ نكمم
 مورج ىلع لصحت ىلوألا :نیترم ةسردملل مودقلا تالئاعلا نم رایخلا اذھ
   .نیمویلا ةذفان دعب ىرخأ داوم ىلع لوصحلل ةیناثلاو ،كوب
 
 ةديدجلا ةیلمعلا هذھ حیتت ،داوملا عیمج ىلإ لوصولا نم بالطلا نكمتي ال دق امنیب
 .بارطضالا نم لیلقلا عم ملعتلا ىلإ يروفلا لوصولا ةیناكمإ بالطلل
 
 دعب نع ملعتلا بلط جذومن
 
 نحن املاط تنرتنإلا ةكبش ىلع انعقوم ىلع ةدوجوم دعب نع ملعتلا بلط ةرامتسا 
 - تقو يأ يف وأ نآلا - راتخت نأ تالئاعلل نكمي  .ءابولا نم رطخلل رمحألا نوللاب
 لصتتس ،جذومنلا ءلم دعب .مھلافطأل ٪100 ةبسنب دعب نع ملعتلا ىلإ لاقتنالا
  .مكبلط دیكأتل مكب ةسردملا
 اھجاتحیس يتلا داوملاب كلفط ديوزتو دادعإل نیفظوملل نییسارد نیموي ةحاتإ ىجري
 .كلفطل دعب نع ملعتلا أدبي امدنع مكعم ةسردملا لصاوتتس  .دعب نع ملعتلا ءدبل
 ملعتلا نیب ًابايإو ًاباھذ رمتسملا لقنتلا يدؤي ثیح ةيانعب رایخلا اذھ تالئاعلا نزت
 .كلفط ملعت ةبرجت يف ریبك بارطضا ثودح ىلإ دعُب نع ملعتلاو يصخشلا
 
 بلطلا جذومن ىلإ لوصولل 
 Remote Learning Request-K 12 12 – يدیھمتلا بالطل دعب نع ملعتلا بلط *
 Early Childhood Remote Learning Request  ةركبملا ةلوفطلل دعب نع ملعتلا بلط *
 
 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  .ربمسيد 7 نینثالا
 

 
 تاھمألاو ءابآلل ةیلقعلا ةحصلا دروم
 
 Blue Valley Behavioral Health ةیلقعلا ةحصلل قرزألا يداولا ةدایع تلجس 

  .ءایصوألا / رومالا ءایلوأل ةممصم ةیلقعلا ةحصلا نع ءازجأ ةعبرأ نم ةریصق ةلسلس
 clicking .طبارلا اذھ قوف رقنلاب هیلإ لوصولا نكميو ةقیقد 15-10 ءزج لك لوط غلبي

.  this link 
 
 نم ليومتب ةلسلسلا هذھ تعر يتلا ،ةماعلا نلوكنیل سرادم ةسسؤمل اًركش 
 ةیكيرمألا ةنازخلا ةرازو نم يداصتقالا نمألاو ةثاغإلاو انوروك سوریف ةدعاسم نوناق
 .CFDA 21.019 مقر .اكساربن يف ةیناسنإلا تامدخلاو ةحصلا ةرازوو
 

 
 


