
 

 20/19/2021تحديث عوائل مدارس لینكولن العامة 
 عوائل مدارس لینكولن العامة

 يحتوي ھذا البريد االلكتروني على معلومات مھمة للعوائل
 مارس/ اذار  5 -  فبراير  22 الطالب تقويم  *

 .يمكن ان يعودوا وقت كامل شخصیاالثاني عشر التاسع و* طالب الصف 
  لطالب التعلم عن بعد 100* توزيع وجبات مجانیة %

 2022 – 2021 لسنة الدراسیة ل اآلن التمھیدي / الكندركارتن مفتوح في التسجیل* 
  2022 – 2021لسنة الدراسیة لالتقديم على برنامج ما قبل المدرسه مفتوح االن  *

 العودة من السفر الدولي* 
 دعم الى العوائل * 

 

 اذار / مارس 5 - فبراير 22 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
 فبراير 22االثنین 

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

 فبراير 23الثالثاء 
 8 –يوم االنصراف المبكر لطالب التمھیدي  *
 الطفولة المبكرة ال توجد مدرسة  *
تدرس عن بعد  Bتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Aلمدارس الثانوية المجموعة ا *

 فبراير 24األربعاء 
  دروس اعتیادية لجمیع الطالب *
تدرس عن بعد  Bبشكل شخصي، المجموعة  تحضر Aالمدارس الثانوية المجموعة  *

 وھو يوم االنصراف المبكر
 فبراير 25الخمیس  
  دروس اعتیادية لجمیع الطالب *

 تدرس عن بعد Aتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Bالمدارس الثانوية المجموعة * 
 فبراير 26الجمعة  
  دروس اعتیادية لجمیع الطالب *
 تدرس عن بعد Aتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Bالمدارس الثانوية المجموعة  *



 

 
 اذار /مارس 1االثنین 

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

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

 اذار /مارس 3األربعاء 
  دروس اعتیادية لجمیع الطالب *

بعد تدرس عن  Aتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Bالمدارس الثانوية المجموعة * 
 وھو يوم االنصراف المبكر

 اذار /مارس 4الخمیس  
  دروس اعتیادية لجمیع الطالب *

 تدرس عن بعد Aتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Bالمدارس الثانوية المجموعة * 
 اذار /مارس 5الجمعة  
  دروس اعتیادية لجمیع الطالب *
 تدرس عن بع Aتحضر بشكل شخصي، المجموعة  Bالمدارس الثانوية المجموعة  *
 

 

 .يمكن ان يعودوا وقت كامل شخصیاالثاني عشر التاسع وطالب الصف 
نقدم الفرصة لجمیع طالب الصف التاسع (وإخوتھم)  الصحة،عد التشاور مع وزارة ب

سترسل المدارس الثانوية المزيد من  . فبراير 22للعودة بدوام كامل اعتباًرا من 
بريدك  يرجى مشاھدة م. المعلومات واستمارة التسجیل إلى العائالت الیو

 ت. اإللكتروني لھذه المعلوما
أوصت وزارة الصحة أيًضا بأن أي طالب في الصف العاشر أو الحادي عشر ثبتت كما 

ھم العودة بأمان إلى (وتعافوا) يمكن 2021يناير  1منذ  COVID-19 إصابتھم بفیروس
طالب على  100ما يقرب من  عدد ھؤالء الطلبة ل. التعلم الشخصي بدوام كام

ت األسبوع تتصل المدارس الثانوية بھذه العائال وسوفمنطقة لینكولن  مستوى
 ة. المقبل بشأن ھذه الفرص

في المدارس الثانوية يمكنھم أيًضا اختیار العودة  الصف الثاني عشرمجرد تذكیر بأن  
يرجى االتصال  ،طالب الصف الثاني عشر ي. بدوام كامل إلى التعلم الشخص

 .بمدرستك الثانوية إذا كنت مھتًما بالتبديل إلى العمل بدوام كامل شخصیًا



 

 3/2يمكن أيًضا لمجموعات الطالب المذكورة أعاله البقاء في الجدول  الوقت،في ھذا 
 ك. إذا اختاروا ذل ٪100أو عن ُبعد بنسبة 

 
  لطالب التعلم/الدراسة عن بعد 100توزيع وجبات مجانیة %

جمیع وجبات المتعلمین عن ُبعد من صف ما قبل  مدارس لینكولن العامة تقدم
لألسبوع لیتم استالمھا أيام  ٪100بنسبة التمھیدي وحتى الصف الثاني عشر 
 مساًء في ثالثة مواقع. 6:30مساًء حتى  5:30االثنین عدا أيام العطل من الساعة 

 فبراير. 22يوم االثنین تاريخ استالم الوجبة المقبلة ھو 
 o our website for more information.Go  t 

 
 

 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 
األول لألسر لتسجیل أطفالھم لضمان حصولھم على معلومات مدرسیة النھائي 

يمكن ألولیاء أمور األطفال الذين بلغوا الخامسة من العمر  .2021مارس  31مھمة ھو 
والنقر على الزر األحمر "تسجیل  lps.org االنتقال إلى موقع 2021يولیو  31قبل 

 الطالب"
للتسجیل والمستندات المطلوبة واإلجابات ستجد ھنا أيًضا جمیع المعلومات الالزمة 

 Here you will also find all the information necessaryعلى األسئلة المتداولة. 
for registering 

الوصول إلى التسجیل عبر اإلنترنت، أو يرغبون في  يجب على اآلباء الذين ال يمكنھم 
تسجیل طفلھم شخصیًا، االتصال بالمدرسة االبتدائیة بمنطقة حضورھم في أقرب 
وقت ممكن.  يجب أيًضا توجیه األسئلة المتعلقة بالتسجیل في رياض األطفال إلى 

  الطفل. حضور منطقة مدرسة
 

  2022 – 2021لسنة الدراسیة لالتقديم على برنامج ما قبل المدرسة مفتوح االن 
فال األطمنطقة لینكولن. من المدارس االبتدائیة في جمیع أنحاء عدد في مواقع لدينا 

أو قبله والذين لم  2021يولیو  31سنوات على األقل في  3الذين يبلغون من العمر 
في الوقت  .مؤھلون للتقديم ،2021يولیو  31يبلغوا الخامسة من العمر اعتباًرا من 

 اإلنترنت،والوثائق الالزمة عبر  2022-2021نقبل طلبات ما قبل المدرسة  الحالي،
أيًضا إكمال وتقديم الطلب  ميمكنك .وني أو الفاكس أو البريدعن طريق البريد اإللكتر

 والمستندات المطلوبة من خالل زيارة مكتبنا الواقع في



 

300 S. 48th Street  
صباًحا  8:00ساعات العمل لدينا من االثنین إلى الجمعة من  . 2 (أدخل الباب رقم 

 لى:نقدم ساعات ممتدة ع .مساءً  4:30إلى 
 مساءً  7:00صباحاً حتى  8:00من الساعة  مارس 4الخمیس  
  .ظھًرا 1:00صباًحا حتى الساعة  9:00من الساعة  مارس، 20 السبت، 
 

  :لمزيد من المعلومات وتنزيل استمارة الطلب، يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت
application/-https://home.lps.org/earlychildhood/preschool 

 
 

  العودة من السفر الدولي
مدرية  تتبع مدارس لینكولن العامة المتطلبات والتوصیات واإلرشادات الحالیة من

 ووزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة في نبراسكا  CDCالسیطرة على االمراض 
(DHHS) وإدارة الصحة في مقاطعة لینكولن النكستر (LLCHD)  فیما يتعلق بالسفر

الدولي. يمكن العثور على القائمة الكاملة للمتطلبات والتوصیات واإلرشادات على 
 الروابط المدرجة

● CDC - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-air-
travel.html   

● DHHS - http://dhhs.ne.gov/Pages/COVID-19-Traveler-Recommendations.aspx 
● LLCHD - https://www.lincoln.ne.gov/City/Departments/Health-Department 

 
 مدارس لینكولن العامة ومديريات الصحة  LLCHD و DHHS و CDC متطلبات

الطائرة أو  يتعین على األفراد الذين يسافرون خارج الواليات المتحدة (بالسیارة أو
 ي.أيام بعد السفر الدول 7اتي لمدة القارب أو القطار) البقاء في المنزل والحجر الذ

أيام بعد السفر  5إلى  3سیحتاج المسافرون الدولیون العائدون إلى االختبار من  *
أيام بعد السفر. (حتى إذا كانت نتیجة  7والبقاء في المنزل والعزل الذاتي لمدة 

 )أيام كاملة 7ابق في المنزل وعزل نفسك لمدة  ،سلبیةاالختبار 
أنفسھم لحماية اآلخرين من يحتاج األفراد إلى عزل  إيجابیًا،إذا كان االختبار * 

 بة. اإلصا
إذا لم يتم اختبار الفرد بعد عودته من السفر الدولي ، فیجب علیه البقاء في  *

  .الواليات المتحدةأيام بعد السفر إلى  10المنزل والحجر الذاتي لمدة 
 

 
  دعم العائالت



 

من المھم أن تعرف أن ھناك  . نحن نعلم أن ھذا العام كان مختلًفا عن أي عام آخر
إلیك بعض  . أشخاًصا يمكنھم المساعدة إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك

في أي يوم من أيام  اللیل،الموارد التي يمكنك االتصال بھا في أي وقت من النھار أو 
 ة. السن

• CenterPointe Helpline (Lincoln): خط مساعدة سنترو بوينت في لینكولن 
 402-475-6695; Youth and Family Services 402-475-5161 ext. 547; 

email: youthandfamily@centerpointe.org; walk-in services at 1000 S. 
13th Street. 

● Bryan Health:  براين  صحةbryanhealth.com - search Counseling 
● Nebraska Family Helpline:   8660-866-888-1الخط الساخن نبراسكا 
● National Suicide Prevention Lifeline: 1 الخط الوطني للوقاية من االنتحار-

800-273-8255 
● 3000 or text VOICE to -448-800-(Boys Town)  1 r VoiceYour Life You

20121 (text charges from your phone carrier may apply)  ربما تكون علیه
  رسومات عند ارسال الرسائل

● Lincoln Police Department: Emergency:   911مدرية شرطة لینكوان; Non-
Emergency: 402-441-6000 

● ) and a mobile app (for Apple and https://mylnk.appis a website ( MyLink
Android - search MyLink) that has information about community 

resources. It can be downloaded in a wi-fi environment and then used 
when wi-fi is not available. Translations are provided in Arabic, Somali, 

Spanish, and Vietnamese. 
يحتوي على  أبل واندرويت) لنظاميوتطبیق جوال ( ويبھو موقع ماي لینك 

ثم استخدامه  واي فاي معلومات حول موارد المجتمع. يمكن تنزيله في بیئة
ت العربیة والصومالیة واإلسبانیة تتوفر الترجمات باللغا . واي فاي عندما ال يتوفر

  ة. والفیتنامی
 

• Mental Health 101 recordings from Blue Valley Behavioral Health 
 - clicking this link accessible byیسجلون من عیادة الوادي األزرق  ١٠١الصحة العقلیة  

 
 تذكر أن تھمك،أثناء البحث عن مواضیع . اإلنترنتھناك قدر كبیر من المعلومات على 

 ة. حصولك على معلومات دقیقة وموثوق تفكر في المصدر وتأكد من


