
 عوائل مدارس لینكولن العامة
لیكم آخر المستجدات العائلیة األسبوعیة بمعلومات مھمة وتذكیرات حیث ننھي ا 

لن نرسل رسالة أسبوعیة األسبوع  الفصل الدراسي األول ونستعد للفصل الثاني. 
يرجى مراقبة ديسمبر.  30تحديًثا بالبريد اإللكتروني في يوم لكننا سنرسل  المقبل،

 الدراسي التالي.  التحديثات بینما نستعد للفصل
نحن نقدر  ي. طوال ھذا العام الدراس موتفھمك مشكًرا لك على صبرك العائالت، 

نتطلع إلى إنھاء الفصل الدراسي بقوة يومي  ب.لكل من الموظفین والطال مدعمك
 ء. اإلثنین والثالثا

 
 .مفھرسا بالعناوين لمساعدتك مالیك  
 يناير 8 – ديسمبر 21 الطالب تقويم *

 عدم استخدام جھاز جروم بوك خالل العطلة؟* 
 الموعد النھائي لالنسحاب او لتغییر الدرجة الرقمیة الى ناجح / غیر ناجح  *
  استطالع الراي للمتعلمین عن بعد *
 تذكیر التعلم عن بعد واستمارة الطلب *
 بعد عن للمتعلمین ٪100 وجبات الغذائیةال توزيع*
 ديسمبر 30 -28 أليامل مدارس لینكولن العامةومكاتب مكتب مديرية التربیة اغالق  *
 خالل الربع الثالث 3/  2جدول المدارس الثانوية  *
 االجراءات الرياضیة الشتوية للمدارس الثانوية *
 تجمیع قائمة التحقق من السالمة *
 واألمھات لآلباء العقلیة الصحة مورد *
 المباشر الوطني للوقاية من االنتحارالھاتف خط  *
 
 يناير 8 –ديسمبر  21 الطالب تقويم 
 إلیكم تقويم الطالب  

 
 ديسمبر 21االثنین 

  دروس اعتیادية لجمیع الطالب *
تحقق من جدول االمتحانات المحددة من االمتحانات النھائیة، المدارس الثانوية * 

 قبل مدرستك
 

 ديسمبر 22الثالثاء 
  دروس اعتیادية لجمیع الطالب *

تحقق من جدول االمتحانات المحددة من االمتحانات النھائیة، المدارس الثانوية * 
 قبل مدرستك

 
 يناير  4 االثنین يوم –ديسمبر  23األربعاء  يوم
 العطلة الشتوية، ال يوجد دوام في المدارس * 



 
 يناير  5الثالثاء 

  دروس اعتیادية لجمیع الطالب *
 تدرس عن بعد Aتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Aلمدارس الثانوية المجموعة ا *
 

 يناير 6األربعاء 
  دروس اعتیادية لجمیع الطالب *
 تدرس عن بعد Aتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Bالمدارس الثانوية المجموعة  *
 
 يناير 7الخمیس  
  الطالبدروس اعتیادية لجمیع  *

 تدرس عن بعد Aتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Bالمدارس الثانوية المجموعة * 
 
 يناير 8الجمعة  
  دروس اعتیادية لجمیع الطالب *
 تدرس عن بعد Aتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Bالمدارس الثانوية المجموعة  *
 

 عدم استخدام جھاز جروم بوك خالل العطلة؟
 إلى فستحتاج ،أيام بضعة من ألكثربوك جھاز جروم  استخدام تنوي ال كنت إذا 

 البطارية شحن يتم حتى بتوصیله قم . ونسیانه الغطاء إغالق مجرد من بأكثر القیام
 : جروم بوكتشغیل  إليقاف تماًما.  تشغیله بإيقاف قم ثم، بالكامل

 الشديد االزدحام مناطق عن بعیًدابمصدر كھربائي  جروم بوك جھاز بتوصیل قم -1
 آمن.  في مكان

 الموجودة في الزاوية لجھاز جروم بوك status areaانقر  -2
 زر االغالق فوق انقر  -3
 جھاز جروم بوك  غطاء أغلق ثم ، تماًما سوداء الشاشة تصبح حتى انتظر -4
 

 الموعد النھائي لالنسحاب او لتغییر الدرجة الرقمیة الى ناجح / او غیر ناجح  
مرضیة / غیر  "S / U" تمديد الموعد النھائي لقبول طلبات الحصول على درجاتتم 

االنسحاب من الدرس في المدرسة الثانوية حتى نھاية الفصل "W" مرضیة و
. يرجى االتصال بمكتب االستشارة/ الكانسلر 2020ديسمبر  22الدراسي، 

 .معلومات بمدرستك للمزيد
 

  استطالع الراي للمتعلمین عن بعدتذكیر 
الصف الثاني عشر المشاركین حالیًا في التعلم  –ستتلقى عائالت طالب التمھیدي 

عن ُبعد رسالة بريد إلكتروني تدعوھم إلى تقديم مالحظات حول تجربة الطالب في 
ھذا االستطالع ھو متابعة لالستطالع الذي تم إجراؤه في  الفصل الدراسي األول. 

إذا كان الطالب يشارك  .ك ھذا الخريفأيلول (سبتمبر) وينطبق على تجارب طالب



حالیًا كمتعلم عن ُبعد، سواء بدوام كامل أو بدوام جزئي كطالب بالمدرسة الثانوية 
 ، يرجى مشاھدة البريد اإللكتروني صندوق الوارد الخاص بك 3/2في الجدول 

 على Bethany Brunsman ذا لم تتلق االستبیان، يرجى التواصل مع
bbrunsm@lps.org  ديسمبر.  22في  .مساءً  11:59الساعة  االستطالع فييغلق 

 تذكیر التعلم عن بعد واستمارة الطلب

يستمر الطالب الذين اختاروا التعلم عن بعد ھذا الفصل الدراسي في التعلم عن بعد 
في نموذج طلب التعلم عن بعد، إذا اخترت لطفلك ان يكون  الفصل الدراسي الثاني. 

فال يوجد ما تحتاج إلى القیام به  فقط،في التعلم عن بعد للفصل الدراسي األول 
سیواصل طفلك في التعلم  الدراسي الثاني. لمواصلة التعلم عن بعد في الفصل 

إذا كنت ترغب في عودة طفلك إلى المدرسة في الفصل الدراسي الثاني  عن بعد. 
 .للتعلم شخصیًا، فیرجى االتصال بمكتب مدرسة طفلك في أقرب وقت ممكن

استمارة طلب التعلم عن بعد موجودة على موقعنا على شبكة اإلنترنت طالما نحن 
 -اآلن أو في أي وقت  -يمكن للعائالت أن تختار  . ألحمر للخطر من الوباءباللون ا

بعد ملء النموذج، ستتصل . ألطفالھم ٪100االنتقال إلى التعلم عن بعد بنسبة 
 . المدرسة بكم لتأكید طلبكم

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

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

دام التعلم عن بعد في يجب على الوالدين تقديم إذن إلى المدرسة للطالب الستخ
+ أيام 10الوقت ( المواقف التي لن يكون فیھا الطالب في المدرسة لفترة ممتدة من

 دراسیة. 
 للوصول إلى نموذج الطلب 

 Remote Learning Request-K 12 12 –طلب التعلم عن بعد لطالب التمھیدي * 
 Early Childhood Remote Learning Request طلب التعلم عن بعد للطفولة المبكرة  *
 

 للمتعلمین عن بعد ٪100توزيع وجبات 
جمیع وجبات المتعلمین عن ُبعد من صف ما قبل  مدارس لینكولن العامة تقدم

لألسبوع لیتم استالمھا يوم  ٪100الثاني عشر بنسبة التمھیدي وحتى الصف 
 مساًء في ثالثة مواقع. 6:30مساًء حتى  5:30االثنین من الساعة 

 
 ٪100للمتعلمین عن بعد  الیومین القادمین لتوزيع الغذاءالیكم تواريخ 

 ديسمبر  21االثنین 
 يناير 5الثالثاء 

 Go  to our website for more information. 



 ديسمبر 30 – 28االيام مكتب مديرية التربیة مدارس لینكولن العامة يغلق خالل 

 28سیتم إغالق مكاتب مدارس لینكولن العامة ومكتب مديرية التربیة في الفترة من 
 ديسمبر، حتى يتمكن الموظفون الذين يمكنھم العمل عن ُبعد من ذلك.  30إلى 

 24غیر متاحین في  مدارس لینكولن العامة باإلضافة إلى ذلك، فان مكاتب وموظفي
 يناير.  1ديسمبر و  31 و  25و

ستقدم بعض مراكز التعلم المجتمعي البرامج في بعض مواقعھا خالل العطلة 
سیتم إرسال مزيد من المعلومات للعائالت من منسقوا مواقع التعلم  الشتوية. 

 المجتمعي.
يمكن العثور على مزيد من  سیتم فتح المرافق الرياضیة للمسابقات المجدولة. 

 on our athletic بروتوكوالت حضور المتفرج على موقعنا الرياضي.المعلومات حول 
.website 

عبر الھاتف خالل ساعات العمل  مدارس لینكولن العامة مكاتببيمكن االتصال ھاتفیا 
 .ديسمبر 30إلى  28العادية في الفترة من 

 
 خالل الربع الثالث 3/  2جدول المدارس الثانوية  

(تحصل كل  ٪50للمدارس الثانوية بینما نعمل بسعة  3/2فیما يلي خطة الجدول 
 يوًما من التدريس الشخصي). 21مجموعة على 

 
  اجراءات الرياضة الشتوية في المدارس الثانوية

 -عملت مدارس لینكولن العامة بشكل تعاوني مع إدارة الصحة بمقاطعة النكاستر 
مدارس لینكولن العامة بتنفیذ  ستقوم لینكولن لتحديث اجراءات الرياضة الشتوية. 

االجراءات الموضحة أدناه لجمیع الطالب الرياضیین والمتفرجین خالل المسابقات في 
م الصحة تقلیل مخاطر االنتشار واالستمرار في مبانینا. يتیح لنا اتباع توصیات قس

 موسمنا. 
 

 المتفرجون
يقتصر عدد المعجبین لكل مسابقة على شخصین فقط كحد أقصى لكل طالب 

رياضي، والذين يجب أن يكونوا جمیًعا جزًءا من نفس المنزل، ولكن في بعض 
 الحاالت، قد يكون أقل.

البوابة /  مدارس لینكولن العامة ودلمتابعة متطلبات األسرة فقط للمتفرجین، ستز
المدخل في كل من مسابقات الذھاب واالياب قائمة بجمیع األفراد المذكورين في 

ھذه ھي  ."نموذج تعداد الطالب "كأشخاص يعیشون في المنزل مع الطالب
 المعلومات اإلحصائیة التي تقدمھا األسر للمدارس في بداية كل عام دراسي. 

بتنفیذ  مدارس لینكولن العامة باإلرشادات الخاصة بمحدودية المتفرجین، تقومللوفاء 
ما يلي: (قابلة للتغییر بناًء على سعة المكان والمتغیرات األخرى.  سیتم إبالغ عن 

 التغییرات من قبل المدارس). 
 



المتفرجون = أي شخص في أي عمر، بما في ذلك الرضع واألطفال الصغار  *
 بر سنا.واألطفال األك

 :عدد المتفرجین من المنزل لكل مسابقة إذا سمحت سعة المكان* 
o  = 2كرة السلة 
o 2= ثنائیات المصارعة 
o = 0بطوالت المصارعة أربع فرق أو أكثر  
o  = (تشارك كل مدرسة على حدة في اللقاءات االفتراضیة) 1السباحة 
o  = 0السباحة التي تجمع مدارس متعددة 
o 2 = مسابقات الغوص فقط 

للفريق المحلي فقط ھي التي ستؤدى في المسابقات فرقة التصفیق والرقص  *
في معظم الحاالت، سیتم السماح الثنین من المتفرجین للمشاركة  على ملعبھا. 

  .والحضور لكل العب مشارك
قد يجلس المتفرجون في مجموعتھم المنزلیة المكونة من شخصین ، ولكن يجب * 

على األفراد واألزواج من نفس البیت الحفاظ على مسافة ال تقل عن ستة أقدام 
 بینھم وبین  األفراد اآلخرين واألزواج االخرين من بیت اخر. 

 لن يكون ھناك قسما او مكانا للطالب للتجمع والجلوس مًعا.  *
يجب ارتداء أغطیة الوجه متعددة الطبقات بحیث تغطي الفم واألنف بالكامل من  *

سُیطلب من أي شخص  قبل أي متفرج يزيد عمره عن سنتین في جمیع األوقات . 
 مدارس لینكولن العامة ال يتبع متطلبات تغطیة الوجه أثناء وجوده داخل مباني

  .المغادرة
ُيسمح بأي طعام أو شراب خارجي في مباني مدارس لن يتم بیع االمتیازات ، ولن  *

 . لینكولن العامة
 

 البث التلفزيوني المباشر
 مدارس لینكولن العامة على توفیر بث مباشر لمعظم المسابقات للمتفرجین.  تعمل

توب لتقديم بث مباشر مجاني. سیتم بث بعض  تمتلك كل مدرسة قناة على يو
 على الصفحة الرياضة KLKN-TV مسابقات كرة السلة في تلفزيون لینكولن  

 klkntv.com/LPSSport  
 

Schools YouTube Channels for Sports:  ھذه قنوات المدارس يو توب الرياضیة 
  East High School =             bit.ly/EHSLIVE *  ھاي ايست مدرسة *

  Lincoln High School =       bit.ly/LHSLIVE * مدرسة لینكولن ھاي* 
  North Star High School =  bit.ly/LNSLIVE * مدرسة نورث ستار ھاي *
  Northeast High School =   bit.ly/LNELIVE * مدرسة نورث ايست ھاي *

  Southeast High School =    bit.ly/LSELIVE * مدرسة سوث ايست ھاي* 
  Southwest High School =  bit.ly/LSWLIVE * مدرسة سوث ويست ھاي *



   تجمیع قائمة التحقق من السالمة

عطلة لل  this checklistلینكولن ھذه قائمة  –نشات مديرية الصحة في النكاستر ا
 تستعد للتجمع مع األصدقاء والعائلة. الشتوية اذا كنت 

 واألمھات لآلباء العقلیة الصحة مورد 
 Blue Valley Behavioral Healthسجلت عیادة الوادي األزرق للصحة العقلیة  

 يبلغ األوصیاء. /  لآلباء مصممة العقلیة الصحة عن أجزاء أربعة من قصیرة سلسلة
 clicking thisالرابط.  ھذا فوق بالنقر إلیه الوصول ويمكن دقیقة 15-10 جزء كل طول

.  link 
 من بتمويل السلسلة ھذه رعت التيمدارس لینكولن العامة،  لمؤسسة شكًرا 

 األمريكیة الخزانة وزارة من االقتصادي واألمن واإلغاثة كورونا فیروس مساعدة قانون
 21.019نبراسكا. رقم القانون  في اإلنسانیة والخدمات الصحة ووزارة

  المباشر الوطني للوقاية من االنتحار الھاتف خط

من المھم أن تعرف وتدرك أنه  نحن نعلم أن ھذا العام كان مختلًفا عن أي عام آخر. 
 اتصل بمركز  لخدمتكم.  وموارد متاحةكیفما تشعر فأنك بخیر. ھناك مساعدة 
National Suicide Prevention Lifeline   إذا كنت  8255-273-800-1على الرقم

 ة.تعاني من أفكار صعب

 


