
 

 01/22/2021 العامةلعوائل مدارس لینكولن  تحديثال
  عوائل مدارس لینكولن العامة 

 م. عا لمدة بعد عن التعلم برنامج حول المعلومات من المزيد األربعاء يوم أصدرنا
  rlp.lps.org بن الخاصة الويب صفحة على المعلومات من مزيد على العثور ميمكنك

 LPS Board Update مدارس لینكولن العامة  مجلس تحديث مشاھدة من تأكد
with Don Mayhew مع مساعد مدير التربیة للتعلیمات مات الرسن  يتحدث وھو

 ة. المتداول األسئلة بعض على ويجیب الجديد البرنامج حول
 ت.للعائال مھمة معلومات على الیوم اإللكتروني البريد يحتوي 
 كملمساعدت فھرساالیكم  
  فبراير 5 - يناير 25 الطالب تقويم  * 
  الثانوية ارسالمد فيلطالب الصف الثاني عشر  فرصة*  
 ب الطال لصحة المطلوبة الفحوصات*  
 الخاصة للتربیة الوالدين شبكة اجتماع*  
 فتح الترشیحات لشكر/تقدير المعلم(ة) السنوي  * 
  لطالب التعلم عن بعد 100توزيع وجبات مجانیة %*  
 2022 – 2021 لعام اآلن التمھیدي / الكندركارتن مفتوح في التسجیل*  
  COVIDبعید الحب خالل كوفید  االحتفالبطاقات التھانئ/االبتدائیة:  المدارس*  
 األمور ءواالمھات/أولیا ءموارد الصحة العقلیة لآلبا *  
 خط الھاتف الساخن الوطني للوقاية من االنتحار*  

 
 فبراير 5 - يناير 25 الطالب تقويم

 عثورال المدرسي. يمكنك التقويم على تغییرات التعلیم مجلس تبنى، أكتوبر يف 
 تقويم يلي فیما  student calendar here ھنا. بالكامل المنقح الطالب تقويم على

 المقبلین: لألسبوعین الطالب
 يناير  25االثنین 

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

 يناير 26الثالثاء 
 8 –يوم االنصراف المبكر لطالب التمھیدي  *
 الطفولة المبكرة ال توجد مدرسة  *
 تدرس عن بعد Bتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Aلمدارس الثانوية المجموعة ا *

 يناير 27األربعاء 
  دروس اعتیادية لجمیع الطالب *
بعد تدرس عن  Bتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Aالمدارس الثانوية المجموعة  *

 وھو يوم االنصراف المبكر
 يناير 29الخمیس  



 

  دروس اعتیادية لجمیع الطالب *
 تدرس عن بعد Aتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Bالمدارس الثانوية المجموعة * 
 يناير 30الجمعة  
  دروس اعتیادية لجمیع الطالب *
تدرس عن  Aتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Bالمدارس الثانوية المجموعة  *

 بعد.
 فبراير 1االثنین 

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

 فبراير 2الثالثاء 
 دروس اعتیادية لجمیع الطالب *
 تدرس عن بعد Bتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Aلمدارس الثانوية المجموعة ا *

 فبراير 3األربعاء 
  دروس اعتیادية لجمیع الطالب *
تدرس عن بعد  Aتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Bالمدارس الثانوية المجموعة  *

 وھو يوم االنصراف المبكر
 فبراير 4الخمیس  
  دروس اعتیادية لجمیع الطالب *

 تدرس عن بعد Aتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Bالمدارس الثانوية المجموعة * 
 فبراير 5الجمعة  
  دروس اعتیادية لجمیع الطالب *
تدرس عن  Aتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Bالمدارس الثانوية المجموعة  *

 بعد.
 الثانوية المدرسة في لطالب الصف الثاني عشر فرصة

 كونسی ومتى كیف لتحديد ستراالنك - لینكولن بمقاطعة الصحة إدارة مع عملنا لقد 
 على. الثانوية المدارس طالب لجمیع كامل بدوام شخصیة فرص تقديم اآلمن من

 المدرسة في للجمیع ذلك لتقديم المناسب الوقت لیس ھذا أن نشعر أننا من الرغم
عشر طالب الصف الثاني  جمیع لمنح معلومات فلدينا ،الحالي الوقت في الثانوية
 يمكن . الثانوية المدرسة لتجربة ناجحة نھاية لضمان كامل بدوام العودة على القدرة

 البقاء يمكنھم أو ،فبراير 1 في كامل بدوام العودة اختیارعشر لطالب الصف الثاني 
 الصحة قسم بمساعدة المراقبة في سنستمر .  ٪100 ُبعد عن أو 3/2 الجدول في

 إلى الحاجة رأينا إذا الثاني عشرلطالب الصف  3/2 الجدول إلى ونعود مرنین وسنظل
 من التسجیل واستمارة المعلومات من المزيد إرسال سیتم . رأكث السعة تقلیل

 ةمشاھد يرجى. األسبوع ھذا نھاية في الكبیرة العائالت جمیع إلى الثانوية المدارس
 .المھم اإللكتروني البريد لھذا بك الخاص الوارد صندوق

 
  بعد عن للمتعلمین المطلوبة الطالب صحة فحوصات 



 

 إرشادات نبراسكا رسامد ولوائح قواعد من السابع الفصل من 173 الفصل يحدد
 األسنان وفحص السمع وفحص الرؤية فحص تشمل التي المدرسیة الصحة فحوصات

 الطفولة: المطلوبة للصفوف المدرسة فحص حالیًا يتم . الوزن/  الطول وفحص
 ُبعد عن متعلًما الطالب كان إذا . 10 و 7 و 4-1 والصفوف ، والكندركارتن ،المبكرة

 الصحة بمكتب اتصل ،المدرسیة الصحة لفحص موعد تحديد في وترغب كامل بدوام
 األسنان وفحص الحالي البدني الفحص تقديم استخدام يمكنرجاء.  مدرستك في
 .المدرسة في الفحص من بدالً  / طبیب العائلة بك الخاص الصحیة الرعاية مقدم من

 
  الخاصة للتربیة الوالدين شبكة اجتماع 

 بريد إرسال جاءالر. مساءً  7:00 الساعة يناير 28 الخمیس يوم جتماعاال سیعقد
 االتصال أو   pieckhoff@lps.org :التالي العنوان على إيكھوف بايتون إلى إلكتروني

 .لالجتماع/ زووم  رابطال ستعطیك ثم 1905-436-402   على بھا
 

 فتح الترشیحات لشكر/تقدير المعلم(ة) السنوي 
 مدارس تتعاون ، 2021 مارس 2 في نبراسكا في المعلمین تقدير لیوم تكريًما

 اديوور التعلیمیة لینكولن وجمعیة العامة لینكولن مدارس ومؤسسة العامة لینكولن
KFOR / KFRX للمعلمین شكرامسابقة  خالل من لدينا المعلمین لشكر أخرى مرة 

 السنوية. 
 أي في مدرًسا يرشح أن النكاستر مقاطعة/  لینكولن في يعیش شخص ألي يمكن

 والمدرسة.  5-3 والصفوف .2 الصف المدرسة قبل ما مرحلة: الخمس الفئات من
 قیام سبب يوضح، مكتوب وصف في.  والمتقاعد، الثانويةوالمدرسة المتوسطة، 

 اسم المعلومات التي تدخلونھا تتضمن أن يجب، حیاتك في فرق بإحداث المعلم
 اسم إلى باإلضافة ،) االتصال معلومات أو( والمدرسة الصف ومستوى المعلم

 اختیار سیتم .الھاتف ورقم والعنوان) أمكن إن( الصف ومستوى والمدرسة المرشح
 حقائب على جمیًعا الفائزون وسیحصل.  مارس 2 في وتكريمھم معلمین خمسة

 مدرس لترشیح Click here ھنا انقر ورعاته.   KFOR / KFRXمن مقدمة وجوائز ھدايا
 .يناير 29 ھو الترشیحات لتقديم النھائي الموعد. حیاتك في فرًقا أحدث

 
  لطالب التعلم/الدراسة عن بعد 100توزيع وجبات مجانیة %

جمیع وجبات المتعلمین عن ُبعد من صف ما قبل  لینكولن العامةمدارس  تقدم
لألسبوع لیتم استالمھا أيام  ٪100التمھیدي وحتى الصف الثاني عشر بنسبة 

 مساًء في ثالثة مواقع. 6:30مساًء حتى  5:30االثنین عدا أيام العطل من الساعة 
 يناير. 25 االثنینتاريخ استالم الوجبة المقبلة ھو يوم 

 Go  to our website for more information. 
 

 2022 – 2021 لعام اآلن التمھیدي / الكندركارتن مفتوح في التسجیل
ھل لديك طفل سیبدأ روضة األطفال / التمھیدي العام القادم؟ تقبل مدارس لینكولن 

. الموعد 2022-2021العامة اآلن التسجیل في رياض األطفال للعام الدراسي 



 

النھائي األول لألسر لتسجیل أطفالھم لضمان حصولھم على معلومات مدرسیة 
ل الذين بلغوا الخامسة من العمر يمكن ألولیاء أمور األطفا .2021مارس  31مھمة ھو 

والنقر على الزر األحمر "تسجیل  lps.org االنتقال إلى موقع 2021يولیو  31قبل 
 الطالب"

ستجد ھنا أيًضا جمیع المعلومات الالزمة للتسجیل والمستندات المطلوبة واإلجابات 
 Here you will also find all the information necessaryعلى األسئلة المتداولة. 

for registering 
يجب على اآلباء الذين ال يمكنھم الوصول إلى التسجیل عبر اإلنترنت، أو يرغبون في  

رھم في أقرب تسجیل طفلھم شخصیًا، االتصال بالمدرسة االبتدائیة بمنطقة حضو
وقت ممكن.  يجب أيًضا توجیه األسئلة المتعلقة بالتسجیل في رياض األطفال إلى 

  الطفل. حضور منطقة مدرسة
 

  COVIDبطاقات التھانئ/اإلحتفال بعید الحب خالل كوفید االبتدائیة:  المدارس
 لقینا العديد من األسئلة حول األنشطة األولیة المحیطة بعید الحب. سنستمر فيت

كوفید  اتباع بروتوكوالت مكافحة الوباء الخاصة بنا وتنفیذ ممارسات السالمة الخاصة بـ
لألنشطة األولیة. ھذا العام، لن يتم تبادل البطاقات الورقیة أو الطعام أو الحلي أو  19

الھدايا بین الطالب في المدرسة.  يرجى عدم إرسال ھذه االشیاء إلى المدرسة مع 
یر قادرين على المساعدة في الحفالت أو األنشطة الصفیة. طفلك. المتطوعون غ

تعمل المدارس على إيجاد طرق بديلة للمشاركة في أنشطتھا السنوية وسیتم 
  .من المعلومات قريبًا من قبل مدير المدرسة توفیر مزيد

 
 موارد الصحة العقلیة لآلباء واالمھات/أولیاء األمور

 Blue Valley Behavioral Healthالعقلیة سجلت عیادة الوادي األزرق للصحة  
 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

 
  خط الھاتف الساخن الوطني للوقاية من االنتحار

من المھم أن تعرف وتدرك أنه  نحن نعلم أن ھذا العام كان مختلًفا عن أي عام آخر. 
 اتصل بمركز  كیفما تشعر فأنك بخیر. ھناك مساعدة وموارد متاحة لخدمتكم. 

National Suicide Prevention Lifeline  إذا كنت  8255-273-800-1على الرقم
	.تعاني من أفكار صعبة

 


