
 

 01/29/2021 ةماعلا نلوكنیل سرادم لئاوع ثيدحت
 ةماعلا نلوكنیل سرادم لئاوع
 لئاوعلل ةمھم تامولعم ىلع ينورتكلالا ديربلا اذھ يوتحي
 رياربف 15 - رياربف 1 بلاطلا ميوقت
 روثعلا كنكمي .يسردملا ميوقتلا ىلع تارییغت میلعتلا سلجم ىنبت ،ربوتكأ يف 
 ميوقت يلي امیف  student calendar here .انھ لماكلاب حقنملا بلاطلا ميوقت ىلع
 :نیلبقملا نیعوبسألل بلاطلا

 
 رياربف 1 نینثالا
 بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
  دعب نع سردت B ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت A ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 رياربف 2 ءاثالثلا
 بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 دعب نع سردت B ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت A ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 رياربف 3 ءاعبرألا
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 دعب نع سردت A ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت B ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 ركبملا فارصنالا موي وھو
 رياربف 4 سیمخلا 
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 دعب نع سردت A ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت B ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 رياربف 5 ةعمجلا 
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 نع سردت A ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت B ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 .دعب
 
 رياربف 8 نینثالا
 بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
  دعب نع سردت B ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت A ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 رياربف 9 ءاثالثلا
 8 – يدیھمتلا بالطل ركبملا فارصنالا موي *
 مويو يرصعلا ماودلل ةسردم دجوت ال يدایتعا يحابصلا ماودلا ةركبملا ةلوفطلا *
 لماكلا ماودلل ریصق
 دعب نع سردت B ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت A ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 رياربف 10 ءاعبرألا
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 نع سردت B ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت  A ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 .ةيوناثلل ركبملا فارصنالا موي وھو دعب



 

 رياربف 11 سیمخلا 
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 دعب نع سردت A ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت B ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 رياربف 12 ةعمجلا 
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 نع سردت A ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت B ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 .دعب
 رياربف 15 نینثالا
 ملعملا ةطخ موي / سرادم دجوت ال *

 
  رياربف 1 يف ةدوعلا ةيوناثلا سرادملا يف رشع يناثلا فصلا بالطل نكمي :ریكذت
 ةدوعلا رایتخا مھنكمي ةيوناثلا سرادملا يف رشع يناثلا فصلا بالط نأب ریكذت درجم
 ىجري ،رشع يناثلا فصلا بالط  .رياربف 1 يف يصخشلا ملعتلل لماك ماودب
 ماودب يصخشلا روضحلا ىلإ لوحتلاب نومتھم متنك اذإ ةيوناثلا مكتسردمب لاصتالا
 دعُب نع وأ 3/2 لودجلا يف ءاقبلا اًضيأ رشع يناثلا فصلا بالطل نكمي  .لماك
  .كلذ اوراتخا اذإ ٪100 ةبسنب

 
  2021/2022 ةمداقلا ةنسلل دعب نع ملعتلا جمانرب يف لیجستلا :ریكذت
 موي وھ 22-2021 دعب نع ملعتلا جمانرب يف لیجستلل يئاھنلا دعوملاب ریكذتلل طقف

 You can learn more  طبارلا اذھ مادختساب لجستو رثكا فرعتت نا نكمي رياربف 19
about the program and register here ويدیفلا اذھ ةدھاشم اضيأ مكل نكميو 

watch this video  جمانربلا لوح مكتلئسأ نع بیجي يذلا  
 

 هیلع ودبیس يذلا لكشلا ةفرعم تالئاعلا ىلع بعصلا نم نوكیس هنأ كردن نحن
 حجان دعب نع میلعت جمانرب دادعإ بلطتي  .تاریغتملا نم ديدعلا عم مداقلا فيرخلا
 لقن نم نكمتن ىتح يسارد فص لك يف نوكراشیس نيذلا بالطلا ددع سایق
 يدیلقتلا يساردلا لصفلا نمً ایلاعً ابيردت نیبردملا نیفظوملا نم بسانملا ددعلا
 لالخ نیملعملل بيردتلا ریفوت قبسملا طیطختلا انل حیتي  .دعُب نع ملعتلا ةئیب ىلإ
 ليوحت قيرط نع جمانربلا فیلاكت لیلقت يف دعاسیسو ،فیصلاو عیبرلا يلصف
 فیصلا رخاوأ يف ددج نیملعم نییعت نمً الدب لیجستلا ةعباتمل نییلاحلا نیملعملا
  .طقف دحاو ماع هتدم دقع بجومب

 
  دعب نع ةساردلا/ملعتلا بالطل 100% ةیناجم تابجو عيزوت
 لبق ام فص نم دعُب نع نیملعتملا تابجو عیمج ةماعلا نلوكنیل سرادم مدقت
 مايأ اھمالتسا متیل عوبسألل ٪100 ةبسنب رشع يناثلا فصلا ىتحو يدیھمتلا
 .عقاوم ةثالث يف ًءاسم 6:30 ىتح ًءاسم 5:30 ةعاسلا نم لطعلا مايأ ادع نینثالا
 .رياربف 1 نینثالا موي وھ ةلبقملا ةبجولا مالتسا خيرات
 Go  to our website for more information. 

 



 

 2022 – 2021 ماعل نآلا حوتفم نتراكردنكلا / يدیھمتلا يف لیجستلا
 نلوكنیل سرادم لبقت ؟مداقلا ماعلا يدیھمتلا / لافطألا ةضور أدبیس لفط كيدل لھ
 دعوملا .2022-2021 يساردلا ماعلل لافطألا ضاير يف لیجستلا نآلا ةماعلا
 ةیسردم تامولعم ىلع مھلوصح نامضل مھلافطأ لیجستل رسألل لوألا يئاھنلا
 رمعلا نم ةسماخلا اوغلب نيذلا لافطألا رومأ ءایلوأل نكمي .2021 سرام 31 وھ ةمھم
 لیجست" رمحألا رزلا ىلع رقنلاو lps.org عقوم ىلإ لاقتنالا 2021 ویلوي 31 لبق
 "بلاطلا

 تاباجإلاو ةبولطملا تادنتسملاو لیجستلل ةمزاللا تامولعملا عیمج اًضيأ انھ دجتس
 Here you will also find all the information necessary .ةلوادتملا ةلئسألا ىلع

for registering 
 يف نوبغري وأ ،تنرتنإلا ربع لیجستلا ىلإ لوصولا مھنكمي ال نيذلا ءابآلا ىلع بجي 
 برقأ يف مھروضح ةقطنمب ةیئادتبالا ةسردملاب لاصتالا ،ًایصخش مھلفط لیجست
 ىلإ لافطألا ضاير يف لیجستلاب ةقلعتملا ةلئسألا هیجوت اًضيأ بجي  .نكمم تقو
  .لفطلا روضح ةقطنم ةسردم
 
  COVID دیفوك لالخ بحلا دیعب لافتحالا/ئناھتلا تاقاطب :ةیئادتبالا سرادملا
 يف رمتسنس .بحلا دیعب ةطیحملا ةیلوألا ةطشنألا لوح ةلئسألا نم ديدعلا انیقلت
 دیفوك ـب ةصاخلا ةمالسلا تاسرامم ذیفنتو انب ةصاخلا ءابولا ةحفاكم تالوكوتورب عابتا

 وأ يلحلا وأ ماعطلا وأ ةیقرولا تاقاطبلا لدابت متي نل ،ماعلا اذھ .ةیلوألا ةطشنألل 19
 عم ةسردملا ىلإ ءایشالا هذھ لاسرإ مدع ىجري  .ةسردملا يف بالطلا نیب ايادھلا

 .ةیفصلا ةطشنألا وأ تالفحلا يف ةدعاسملا ىلع نيرداق ریغ نوعوطتملا .كلفط
 متیسو ةيونسلا اھتطشنأ يف ةكراشملل ةليدب قرط داجيإ ىلع سرادملا لمعت
  .ةسردملا ريدم لبق نم ًابيرق تامولعملا نم ديزم ریفوت
 
 رومألا ءایلوأ/تاھمالاو ءابآلل ةیلقعلا ةحصلا دراوم
 Blue Valley Behavioral Health ةیلقعلا ةحصلل قرزألا يداولا ةدایع تلجس 

 غلبي  .ءایصوألا / ءابآلل ةممصم ةیلقعلا ةحصلا نع ءازجأ ةعبرأ نم ةریصق ةلسلس
 clicking this .طبارلا اذھ قوف رقنلاب هیلإ لوصولا نكميو ةقیقد 15-10 ءزج لك لوط
.  link 
 نم ليومتب ةلسلسلا هذھ تعر يتلا ،ةماعلا نلوكنیل سرادم ةسسؤمل اًركش 
 ةیكيرمألا ةنازخلا ةرازو نم يداصتقالا نمألاو ةثاغإلاو انوروك سوریف ةدعاسم نوناق
 21.019 نوناقلا مقر .اكساربن يف ةیناسنإلا تامدخلاو ةحصلا ةرازوو
 

  راحتنالا نم ةياقولل ينطولا نخاسلا فتاھلا طخ
 هنأ كردتو فرعت نأ مھملا نم  .رخآ ماع يأ نع اًفلتخم ناك ماعلا اذھ نأ ملعن نحن
 زكرمب لصتا   .مكتمدخل ةحاتم دراومو ةدعاسم كانھ .ریخب كنأف رعشت امفیك

National Suicide Prevention Lifeline تنك اذإ 8255-273-800-1 مقرلا ىلع 
 .ةبعص راكفأ نم يناعت



 

 
 


