
 عوائل المدارس المتوسطة واالعدادیة. األعزاء
جمیع الفصول الدراسیة وانشطة الطالب اعتبارا من یوم  بإلغاءكما تعلمون ان مدارس لنكولن العامة قامت 

 ن بعد.فیما یلي معلومات مھمة ستحتاجھا حول خطة التعلم ع .مارس ٢٢
 كوكل كالسروم سوف یذھب الطالب الى ابریل. ٣لغایة  أسبوعین مارس ولمدة ٢٣م عن بعد یوم التعل نبدأ

Google	Classroom	على مراجعة لما تعلموه. المدرسة للحصولاو  الخاص بالمدرس 
  .lps.org/remotعلى رابط التعلم عن بعد  أیضاسوف تكون متاحة  التعلیمیةبعض ھذه المواد 

 .للطالب ولن یتم جمعھا او وضع درجات علیھا مراجعة وخیارات جمیع ھذه االعمال الدراسیة ھي
ضعھا تعلیمات جدیدة ووفسوف یبدا الكادر التعلیمي بوضع  أسبوعینفي حالة استمرار اغالق المدارس بعد 

	Classroom	Googleفي كوكل كالس روم 
من الدروس سوف تبدا حیث انتھینا في نھایة الربع الثالث من المدرسة قبل  ابریل الكثیر ٦من یوم  ابتدأ

 العطلة الربیعیة.
علم یا ودورات التوالتعلم عن بعد للطالب المسجلین في المستویات المتقدمة وبرنامج انترناشنال بكالر

 المواد. مدرسومارس وسوف یستلم الطالب اشعارا من  ٣٠یوم  تبدأسوف  اإلعدادیةااللكتروني في 
 .عن طریق مدارسكم تأتیكمالمزید من المعلومات سوف 

Dear Middle and High School Families, 
Just a reminder, LPS is canceling all student classes and activities in our schools 
from March 22 until further notice. Below is important information you will need about 
our remote learning plan. 
Beginning Monday, March 23 and continuing for two weeks through April 3, we are 
beginning remote learning.  Students will go to their individual teacher’s Google 
Classroom to find review learning opportunities. Some of the same materials will also be 
available on the district remote learning site (lps.org/remote). All review work is optional 
for students, and will not be collected or graded by teachers.   
If schools are still closed after two weeks, teachers will start delivering new instruction in 
their Google Classroom.  Beginning April 6, many courses will pick up where they left off 
at the end of the third quarter. Remote learning for students enrolled in Advanced 
Placement, the International Baccalaureate Program, and eLearning courses in high 
schools will begin March 30 and students will receive further communication from their 
teachers.  
Additional information will be coming from your school. 

 


