
 ةماعلا نلوكنیل سرادم لئاوع 
 نيوانعلاب اسرھف كیلا  .ةمھم تاریكذتو تامولعمب يعوبسأ يلئاع ثيدحت هاندأ 
 .كتدعاسمل
 ربمسيد 23-14 بلاطلا ميوقت *
 .يحصلا رجحلا تاھیجوت نوریغي نلوكنیل – رتساكنال ةعطاقم يف ةحصلا ةيريدم *
 ةيوناثلا سرادملل ةيوتشلا ةیضايرلا تاءارجالا *
  حجان ریغ / حجان ىلا ةیمقرلا ةجردلا رییغتل وا باحسنالل يئاھنلا دعوملا *
  دعب نع نیملعتملل يارلا عالطتسا *
 دعب نع ملعتلا بلط جذومن *
 دعب نع نیملعتملل ٪100 ةیئاذغلا تابجولا عيزوت :ریكذت  *
 تاھمألاو ءابآلل ةیلقعلا ةحصلا دروم *
 
 ربمسيد 23-14 بلاطلا ميوقت
 يساردلا لصفلا ةياھنل بلاطلا ميوقت مكیلإ 
 
 ربمسيد 14 نینثالا
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 نم ةددحملا تاناحتمالا لودج نم ققحتت ،ةیئاھنلا تاناحتمالا ةيوناثلا سرادملا *
 كتسردم لبق
 
  ربمسيد 15 ءاثالثلا
 ةسردم دجوت ال ةركبملا ةلوفطلا ،ركبملا فارصنالا موي 8 – يدیھمتلا *
 نم ةددحملا تاناحتمالا لودج نم ققحتت ،ةیئاھنلا تاناحتمالا ةيوناثلا سرادملا *
 كتسردم لبق
 
  ربمسيد 16 ءاعبرألا 
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 نم ةددحملا تاناحتمالا لودج نم ققحتت ،ةیئاھنلا تاناحتمالا ةيوناثلا سرادملا *
 كتسردم لبق
 
 ربمسيد 17سیمخلا 
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد * 
 نم ةددحملا تاناحتمالا لودج نم ققحتت ،ةیئاھنلا تاناحتمالا ةيوناثلا سرادملا *
 كتسردم لبق
 
  ربمسيد 18 ةعمجلا 
 بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *



 نم ةددحملا تاناحتمالا لودج نم ققحتت ،ةیئاھنلا تاناحتمالا ةيوناثلا سرادملا *
 كتسردم لبق
 
 ربمسيد 21 نینثالا
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 نم ةددحملا تاناحتمالا لودج نم ققحتت ،ةیئاھنلا تاناحتمالا ةيوناثلا سرادملا *
 كتسردم لبق
 
 ربمسيد 22 ءاثالثلا
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 نم ةددحملا تاناحتمالا لودج نم ققحتت ،ةیئاھنلا تاناحتمالا ةيوناثلا سرادملا *
 كتسردم لبق
 
  رياني 4 موي – ربمسيد 23 موي

  سرادملا يف ماود دجوي ال ،ةيوتشلا ةلطعلا *
 
 رجحلا تاداشراو تاھیجوت رییغت نلوكنیل – رتساكنال ةعطاقم يف ةحصلا ةيريدم
 .يحصلا
 اھرادصإ مت يتلا تامولعملا لوح اًحیضوت نلوكنیل – رتساكنال ةعطاقمب ةحصلا ةيريدم تمدق
 ةلاحب قیثو لاصتا ىلع مھنأ ىلع مھديدحت دعب يحصلا رجحلل مھتاھیجوت لوح يضاملا عوبسألا
  .ةیباجيإ 19 دیفوك
 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 دعب *
 .ضارعألا
 48 لبق رابتخالا ءارجإ عم ةیبلس رابتخا ةجیتن يقلت دعب )7( عباسلا مویلا دعب *

 .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
 
  ةيوناثلا سرادملا يف ةيوتشلا ةضايرلا تاءارجا

 - رتساكنال ةعطاقمب ةحصلا ةرادإ عم ينواعت لكشب ةماعلا نلوكنیل سرادم تلمع
 ذیفنتب ةماعلا نلوكنیل سرادم موقتس  .ةيوتشلا ةضايرلا تاءارجا ثيدحتل نلوكنیل
 يف تاقباسملا لالخ نیجرفتملاو نییضايرلا بالطلا عیمجل هاندأ ةحضوملا تاءارجالا
 يف رارمتسالاو راشتنالا رطاخم لیلقت ةحصلا مسق تایصوت عابتا انل حیتي .انینابم
  .انمسوم
 
 نوجرفتملا
 بلاط لكل ىصقأ دحك طقف نیصخش ىلع ةقباسم لكل نیبجعملا ددع رصتقي
 ضعب يف نكلو ،لزنملا سفن نم اًءزج اًعیمج اونوكي نأ بجي نيذلاو ،يضاير
 .لقأ نوكي دق ،تالاحلا
 / ةباوبلا ةماعلا نلوكنیل سرادم دوزتس ،نیجرفتملل طقف ةرسألا تابلطتم ةعباتمل
 يف نيروكذملا دارفألا عیمجب ةمئاق بايالاو باھذلا تاقباسم نم لك يف لخدملا
 يھ هذھ ."بلاطلا عم لزنملا يف نوشیعي صاخشأك" بلاطلا دادعت جذومن
  .يسارد ماع لك ةيادب يف سرادملل رسألا اھمدقت يتلا ةیئاصحإلا تامولعملا
 
 ذیفنتب ةماعلا نلوكنیل سرادم موقت ،نیجرفتملا ةيدودحمب ةصاخلا تاداشرإلاب ءافولل
 نع غالبإ متیس  .ىرخألا تاریغتملاو ناكملا ةعس ىلع ًءانب رییغتلل ةلباق( :يلي ام
  .)سرادملا لبق نم تارییغتلا
 
 راغصلا لافطألاو عضرلا كلذ يف امب ،رمع يأ يف صخش يأ = نوجرفتملا *
 .انس ربكألا لافطألاو
 :ناكملا ةعس تحمس اذإ ةقباسم لكل لزنملا نم نیجرفتملا ددع *

o 2 = ةلسلا ةرك 
o 2= ةعراصملا تایئانث 



o 0= رثكأ وأ قرف عبرأ ةعراصملا تالوطب  
o 1 = )ةیضارتفالا تاءاقللا يف ةدح ىلع ةسردم لك كراشت( ةحابسلا 
o 0 = ةددعتم سرادم عمجت يتلا ةحابسلا 
o 2 = طقف صوغلا تاقباسم 

 
 تاقباسملا يف ىدؤتس يتلا يھ طقف يلحملا قيرفلل صقرلاو قیفصتلا ةقرف *
 ةكراشملل نیجرفتملا نم نینثال حامسلا متیس ،تالاحلا مظعم يف  .اھبعلم ىلع
  .كراشم بعال لكل روضحلاو
 بجي نكلو ، نیصخش نم ةنوكملا ةیلزنملا مھتعومجم يف نوجرفتملا سلجي دق *
 مادقأ ةتس نع لقت ال ةفاسم ىلع ظافحلا تیبلا سفن نم جاوزألاو دارفألا ىلع
  .رخا تیب نم نيرخالا جاوزألاو نيرخآلا دارفألا  نیبو مھنیب
  .اًعم سولجلاو عمجتلل بالطلل اناكم وا امسق كانھ نوكي نل *
 نم لماكلاب فنألاو مفلا يطغت ثیحب تاقبطلا ةددعتم هجولا ةیطغأ ءادترا بجي *
 صخش يأ نم بلطُیس  . تاقوألا عیمج يف نیتنس نع هرمع ديزي جرفتم يأ لبق
 ةماعلا نلوكنیل سرادم ينابم لخاد هدوجو ءانثأ هجولا ةیطغت تابلطتم عبتي ال
  .ةرداغملا
 سرادم ينابم يف يجراخ بارش وأ ماعط يأب حمسُي نلو ، تازایتمالا عیب متي نل *
  .ةماعلا نلوكنیل
 
 رشابملا ينويزفلتلا ثبلا
  .نیجرفتملل تاقباسملا مظعمل رشابم ثب ریفوت ىلع ةماعلا نلوكنیل سرادم لمعت
 ضعب ثب متیس .يناجم رشابم ثب ميدقتل بوت وي ىلع ةانق ةسردم لك كلتمت
 ةضايرلا ةحفصلا ىلع KLKN-TV   نلوكنیل نويزفلت يف ةلسلا ةرك تاقباسم

 klkntv.com/LPSSport  
 

Schools YouTube Channels for Sports:   ةیضايرلا بوت وي سرادملا تاونق هذھ 
= East High School *  ياھ تسيا ةسردم *              bit.ly/EHSLIVE  
  Lincoln High School =       bit.ly/LHSLIVE * ياھ نلوكنیل ةسردم *
  North Star High School =  bit.ly/LNSLIVE * ياھ راتس ثرون ةسردم *
= Northeast High School * ياھ تسيا ثرون ةسردم *    bit.ly/LNELIVE  
  Southeast High School =    bit.ly/LSELIVE * ياھ تسيا ثوس ةسردم *
  Southwest High School =  bit.ly/LSWLIVE * ياھ تسيو ثوس ةسردم *

 
   حجان ریغ وا / حجان ىلا ةیمقرلا ةجردلا رییغتل وا باحسنالل يئاھنلا دعوملا
 ریغ / ةیضرم "S / U" تاجرد ىلع لوصحلا تابلط لوبقل يئاھنلا دعوملا ديدمت مت
 لصفلا ةياھن ىتح ةيوناثلا ةسردملا يف سردلا نم باحسنالا"W" و ةیضرم



 رلسناكلا /ةراشتسالا بتكمب لاصتالا ىجري .2020 ربمسيد 22 ،يساردلا
 .تامولعم ديزملل كتسردمب
 
  دعب نع نیملعتملل يارلا عالطتسا

 ملعتلا يف ًایلاح نیكراشملا رشع يناثلا فصلا – يدیھمتلا بالط تالئاع ىقلتتس
 يف بلاطلا ةبرجت لوح تاظحالم ميدقت ىلإ مھوعدت ينورتكلإ ديرب ةلاسر دعُب نع
 يف هؤارجإ مت يذلا عالطتسالل ةعباتم وھ عالطتسالا اذھ  .لوألا يساردلا لصفلا
 كراشي بلاطلا ناك اذإ .فيرخلا اذھ كبالط براجت ىلع قبطنيو )ربمتبس( لوليأ

 ةيوناثلا ةسردملاب بلاطك يئزج ماودب وأ لماك ماودب ءاوس ،دعُب نع ملعتمك ًایلاح
 14 يف كب صاخلا دراولا قودنص ينورتكلإلا ديربلا ةدھاشم ىجري ،3/2 لودجلا يف
  .ةوعدلا هذھ ىلع لوصحلل ربمسيد
 
 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
 يف دعب نع ملعتلا مادختسال بلاطلل ةسردملا ىلإ نذإ ميدقت نيدلاولا ىلع بجي
 مايأ +10( تقولا نم ةدتمم ةرتفل ةسردملا يف بلاطلا اھیف نوكي نل يتلا فقاوملا
  .ةیسارد
 
 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
 
 ٪100 دعب نع نیملعتملل ةیئاذغلا عيزوتل ةمداقلا ةثالثلا مايالا خيراوت مكیلا
  ربمسيد 14 نینثالا
  ربمسيد 21 نینثالا
 رياني 5 ءاثالثلا



 to our website for more information.  Go 
 
 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
 

 
 

 


