
 01/08/2021 ةماعلا نلوكنیل سرادم لئاوع ىلا ثيدحت
  ةماعلا نلوكنیل سرادم لئاوع
 .يناثلا لصفلا يف رارمتسالل ةمھملا تاریكذتلا ضعب مكیلا
 رياني 22 -11 بلاطلا ميوقت *
  صاخلا میلعتلل مدقتلا ريراقتو تاجردلا ةقاطب *
 ةركبملا ةلوفطلا لافطال ةصاخلا ةيدرفلا ةیمیلعتلا ططخلا مدقت ريراقت *
  دعب نع ملعتلا بلط ةرامتسا *
 دعب نع نیملعتملل ٪100 ةیئاذغلا تابجولا عيزوت*
 2022- 2021 ماعل )نتراكردنكلا( يدیھمتلل نالا حوتفم لیجستلا *
   تالفحلا / بحلا دیع دراك :ةیئادتبالا سرادملا *
 ةماعلا نلوكنیل سرادم يف ماعطلا ةمئاق ىلع تاقصلملا عضو *
 تاھمألاو ءابآلل ةیلقعلا ةحصلا دروم *
 راحتنالا نم ةياقولل ينطولا رشابملا فتاھلا طخ *
 
 رياني 22 -11 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
 
  رياني 11 نینثالا 
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 دعب نع سردت B ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت A ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 
  رياني 12 ءاثالثلا
 8 – يدیھمتلا بالطل ركبملا فارصنالا موي *
 نمل ریصق موي .يرصع ماود دجوي ال ،يدایتعا يحابصلا ماودلا :ةركبملا ةلوفطلا *
  .لماك ماود هيدل
 دعب نع سردت B ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت A ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 
 رياني 13 ءاعبرألا
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 دعب نع سردت B ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت A ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 ركبملا فارصنالا موي وھو
 
 رياني 14 سیمخلا 
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 دعب نع سردت A ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت B ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 



 رياني 15 ةعمجلا 
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 دعب نع سردت A ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت B ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 
  رياني 18 نینثالا
  ةقلغم بتاكملا كلذكو بالطلل سرادم دجوت ال ةیسردم ةلطع *
  رياني 19 ءاثالثلا
 بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 دعب نع سردت B ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت A ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 
 رياني 20 ءاعبرألا
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 دعب نع سردت A ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت B ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 ركبملا فارصنالا موي وھو
 
 رياني 21 سیمخلا 
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 دعب نع سردت A ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت B ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 
 رياني 22 ةعمجلا 
  بالطلا عیمجل ةيدایتعا سورد *
 نع سردت A ةعومجملا ،يصخش لكشب رضحت B ةعومجملا ةيوناثلا سرادملا *
 .دعب
 
  K - 12 صاخلا میلعتلا مدقت ريراقتو تاجردلا تاقاطب
  K-12 صاخلا میلعتلا مدقت ريراقتو تاجردلا تاقاطب ةسردملا رشنتس ،ریكذتلل طقف
 امدنع تالئاعلا ىلإ ًاینورتكلإ اًديرب سرادملا لسرتس  .رياني 12 دعب  ParentVue يف
 باسح كيدل نكي مل اذإ ParentVue يف ضرعلل ةحاتم ريراقتلا هذھ نوكت

ParentVUE كتسردم بتكمب لاصتالا ىجریف ،باسح ىلع لوصحلا يف بغرتو 
 .ةدعاسملا ىلع لوصحلل
 ،مدقتلا ريرقت وأ تاجردلا ةقاطب نم ةیقرو ةخسن ىلع لوصحلا يف بغرت تنك اذإ
  .ةدحاو كل نومدقیسو مكتنبا / مكنبا ةسردم بتكمب لاصتالا ىجریف
 
 ةركبملا ةلوفطلا لافطأب ةصاخلا ةيدرفلا ةیمیلعتلا ططخلا مدقت ريراقت

  .رياني 12 دعب ParentVue يف IEP ةيدرفلا ةیمیلعتلا ططخلل مدقتلا ريراقت رفوتتس
 ىجري ،باسح ىلع لوصحلا يف بغرتو ParentVue باسح كيدل نكي مل اذإ
  . 1995-436-402 فتاھ ىلع ةركبملا ةلوفطلا مسقب لاصتالا
  



 ىجریف ، IEP مدقتلا ريرقت نم ةیقرو ةخسن ىلع لوصحلا يف بغرت تنك اذإ
  .ةدحاو كل مدقنسو انب لاصتالا
 
  بلطلا ةرامتساو دعب نع ملعتلا ریكذت
 دعب نع ملعتلا يف يساردلا لصفلا اذھ دعب نع ملعتلا اوراتخا نيذلا بالطلا رمتسي
 نوكي نا كلفطل ترتخا اذإ ،دعب نع ملعتلا بلط جذومن يف  .يناثلا يساردلا لصفلا
 هب مایقلا ىلإ جاتحت ام دجوي الف ،طقف لوألا يساردلا لصفلل دعب نع ملعتلا يف
 ملعتلا يف كلفط لصاویس  .يناثلا يساردلا لصفلا يف دعب نع ملعتلا ةلصاومل
 يناثلا يساردلا لصفلا يف ةسردملا ىلإ كلفط ةدوع يف بغرت تنك اذإ  .دعب نع
 .نكمم تقو برقأ يف كلفط ةسردم بتكمب لاصتالا ىجریف ،ًایصخش ملعتلل
 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  ةركبملا ةلوفطلل دعب نع ملعتلا بلط *

Request 
 
 دعب نع نیملعتملل ٪100 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
 .2021 رياني 11 نینثالا موي وھ ةلبقملا ةبجولا مالتسا خيرات
 Go  to our website for more information. 
 

 2022- 2021 ماعل )نتراكردنكلا( يدیھمتلل نالا حوتفم لیجستلا

 سرادم لبقت ؟مداقلا ماعلا )نتراكردنكلا( يدیھمتلا فصلا يف أدبیس لفط كيدل لھ
 دعوملا .2022-2021 يساردلا ماعلل  نتراكردنكلا يف لیجستلا نآلا ةماعلا نلوكنیل



 ادبي ةمھم ةیسردم تامولعم ىلع مھلوصح نامضل مھلافطأ لیجستل رسألل يلوألا
 نم ةسماخلا اوغلب نيذلا لافطألا رومأ ءایلوأل نكمي   .2021 سرام  31  ةياغل نالا
 رمحألا رزلا ىلع رقنلاو lps.org عقوم ىلإ لاقتنالا 2021 ویلوي /زومت 31 لبق رمعلا
 "بلاطلا لیجست"

 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

  دیفوك لالخ تالفحلا / بحلا دیع دراك :ةیئادتبالا سرادملا 

 رمتسنس .بحلا دیعب ةطیحملا ةیلوألا ةطشنألا لوح ةلئسألا نم ديدعلا انیقلت دقل
 ـب ةصاخلا ةمالسلا تاسرامم ذیفنتو انب ةصاخلا ءابولا ةحفاكم تالوكوتورب عابتا يف
 وأ ماعطلا وأ ةیقرولا تاقاطبلا لدابت متي نل ،ماعلا اذھ .ةیلوألا ةطشنألل 19 دیفوك
 ىلإ ءایشالا هذھ لاسرإ مدع ىجري  .ةسردملا يف بالطلا نیب ايادھلا وأ ىولحلا
 وأ تالفحلا يف ةدعاسملا ىلع نيرداق ریغ نوعوطتملا .كلفط عم ةسردملا
 اھتطشنأ يف ةكراشملل ةليدب قرط داجيإ ىلع سرادملا لمعت .ةیفصلا ةطشنألا
  .ةسردملا ريدم لبق نم ًابيرق تامولعملا نم ديزم ریفوت متیسو ةيونسلا

  ةماعلا نلوكنیل سرادم يف ماعطلا مئاوق ىلع تاقصلملا عضو

 انبالط عونت ردقتو انيدل ةيذغتلا تامدخ مسقو ةماعلا نلوكنیل سرادم كردت
 كالھتسا اھنكمي ال يتلا رصانعلا ضعب كانھ نأ مھفتن نحن  .ةیئاذغلا مھتاجایتحاو
 انتاجتنم لوح تامولعم مدقنو ،انيدل ايرتیفاكلا يف ةضورعم ةنیعم ةمئاق رصانع
 رایتخا يف مھلافطأ هیجوتو تارارقلا ذاختا نم رومالا ءایلوأ نكمتي ىتح ةیئاذغلا
 دق انب ةصاخلا نبجلا تاجتنم ىلع ةقباسلا تامالعلا عضو نأل فسان  .تابجولا
 نبجلاو يكيرمألا( نبجلا عنص متي دق  .تالئاعلا عم كابرالا ضعب ثودح يف ببست
 نم ةقتشم وأ / و ةیبوركیم رداصم نم امإ همدختسن يذلا )الير زوملاو ردیشلا
 يف عابملا يسایقلا نبجلا يف ةدوجوملا تاميزنإلا سفن يھ هذھو ،تاناویحلا
  .فلتخم جتنم اذھ نأ تالئاعلا داقتعا ىلإ جتنملل انفینصت ىدأ امبر  .ةلاقبلا رجاتم
 موحل نودب رخآلاو امامت يتابن امھدحأ - موي لك محل الب نیتلبقم انتمئاق لمشت
 يتابنلا نبجلا امبر وأ ،يسایقلا ریغ نبجلا لضفت ةلئاعلا تناك اذإ   .نبجلا نمضتي
 يأ فینصت يف رمتسنس  .يتابنلا لوخدلا رایخ رایتخاب بلاطلا يصون اننإف ،ليدبك



 طباورو ينوربیبلا ازتیبو ريزنخلا محل رئاطش لثم ،ريزنخلا محل ىلع يوتحت تالبقم
 .قناقنلا

 يف ةيذغتلا مسقب لاصتالا ىجریف ،تاراسفتسا وأ ةلئسأ يأ كيدل تناك اذإ 
 يقسنمب لاصتالا اضيأ نكمي . 1747-436-402 ىلع ةماعلا نلوكنیل سرادم
  .تالیضفتلا نأشب لصاوتلا يف ةدعاسملل ةغللا ىرخألا تاغلل تامدخلا

 تاھمألاو ءابآلل ةیلقعلا ةحصلا دروم 
 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 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

 


