
   للعائلة إلكتروني برید
 2020/ابریل/5 نكولن العامةالتحدیث األسبوعي من مدارس لالموضوع: 

 العامة،مدارس لینكولن  عوائل
تذكیر بأننا ننتقل إلى ال نود. 2020أبریل  5لألسبوع من  مالخاص بك مدارس لنكولن العامة فیما یلي تحدیث

مایو. شكًرا  21الغد والتي ستستمر حتى نھایة العام الدراسي في المرحلة الثانیة من التعلم عن بعد بدًءا من 
طالب  42000ألكثر من  نعمل على االنتقال إلى بیئة التعلم عن بعد وتفھمكم ونحنالمستمر  معلى صبرك ملك

 .نكولن العامةفي مدارس ل
 

 الغذائیة المواد توزیع
  ت الطعام السریعة لطالب مدارس لنكولن العامةوجبا
 12:30صباًحا حتى  11یوم االثنین من الساعة في أسبوعیًا الغذائیة لتذكیر بأنھ سیتم توزیع الوجبات ا نود

 قعا من مدارس لنكولن العامة.مو 12في  مساءً 
 للمزید من المعلومات نرجو زیارة موقعنا على الرابط التالي:

For more information about the locations and directions on the drive-thrus, go to our website 
lps.org and enter keyword “food”. 

 نكولنل الطعام بنك من
 :كولن في ھذه المواقعنالمعبأة مسبقًا من بنك الطعام لنرحب بأي عائلة الستالم أكیاس الطعام 

 
Monday, April 6                                                                                          أبریل 6 االثنین 
● 3 - 3:45 p.m., Irving Middle School (2745 S. 22nd St.) مساء ، متوسطة ایرفنج          3-3:45   
● Tuesday, April 7                                                                               أبریل 7الثالثاء  
● Noon - 1 p.m., F Street Community Center (1225 F St.) ظھرا مركز شارع اف             1 – 12  
● 2:50 - 3:30 p.m., Clinton Elementary School (1520 N. 29th St.)   مدرسة كلنتون   30:3 – 2:30
● 3 - 3:30 p.m., Arnold Elementary School (5000 Mike Scholll St.) مساء مدرسة ارنولد 3:30 – 3  

 
Wednesday, April 8                                                                                       أبریل 8األربعاء  
● 3 - 3:35 p.m., Culler Middle School (5201 Vine St.) مساء مدرسة كلر المتوسطة          3:30 – 3  

 
Thursday, April 9                                                                                                أبریل 9الخمیس  
● 10 - 11 a.m., Fourth Presbyterian Church (5200 Francis St.) ایتریان     صباحا في الكنیسة برسب 10-11  
● 3 - 3:30 p.m., Goodrich Middle School (4600 Lewis Ave.) مساء مدرسة متوسطة كود رج  3-3:30  

 
Friday, April 10                                                                                                 أبریل 10الجمعة  
● 3 - 4:15 p.m., Pershing Elementary School (6420 Judson St.) مساء مدرسة برشنج االبتدائیة  3-4:15  

 للمزید من المعلومات ادخل على رابط بنك الطعام لنكولن ومواقع التوزیع األخرى علي الرابط التالي:
For more information about accessing the Lincoln Food Bank other distribution locations visit 
their website. 

 والعاطفي االجتماعي الدعم
 مأنت واقد تكون  .معالجة المعلومات بشكل مختلفاالجراءات للقد ترك وضعنا العالمي الحالي العدید من 

یمكننا القیام بھ لحمایة صحتنا مما الكثیر عن  غناحین تم إبالفي كرونا فایروس  قلقین بشأن الطالبو
فإننا نرید التأكد من أننا نتعامل مع ممارسات الصحة العقلیة الجیدة خالل ھذه األوقات غیر  الجسدیة،
 .المسبوقة



، ارس/ الكانسلرمدالمع مستشاري  التواصل ي مدارس لنكولن العامةف یمكن للطالب والعائالت اآلن
من خالل االجتماعات عبر في المدارس جین النفسیین والمعال وعلماء النفس، االجتماعیین،واألخصائیین 

 زوم.تطبیق 
 .Click here for more information المعلومات من للمزید الرابط ھذا على اضغط

 
 مركز التعلم المجتمعي أنشطة إثراء المنزل

 ."اك شبابنا في المتعة وإثراء فرص "ما بعد المدرسةمراكز التعلم المجتمعیة في لینكولن أھمیة إشر ثمنت
ونعتقد أنھ یمكننا خدمة شبابنا وعائالتنا على أفضل وجھ من  للغایة،نحن ندرك أن ھذه أوقات غیر عادیة 

 بیت.ألنشطة التي یمكن القیام بھا في الللفعالیات /اخالل توفیر الموارد واألفكار عبر اإلنترنت 
 الى قائمة الفرص/ الفعالیات واألنشطة، لذلك یمكن لكم تكرار زیارة الموقع التالي: سوف نستمر في اإلضافة

We will continue to add to this list of opportunities, so check back frequently! 
 

 اإلعدادیة ھاي سكول/ الثانویةللمرحلة المدرسة الصیفیة 
المدرسة الصیفیة  / تقویمنعمل على تعدیل جدول المحلیین،مع أحدث المعلومات من مسؤولي الصحة 

 رسةموقع مد فيلفصل الصیف . نحن نخطط مبدئیًا لبدء الفصول الدراسیة / ھاي سكولالثانویة ارسللمد
 10اریخ ت فيلمن یسجل في دروس التعلیم االلكتروني تعلیم اإللكتروني ال نورث ستار ھاي سكول وكذلك

. نحن نعمل /تموزیولیو 6-3. سیكون ھناك استراحة للطالب / تموزیولیو 23وینتھي في  / حزیرانیونیو
یة كانت التدابیر الصح قد یتغیر ھذا إذا توفرھا. عندعلى تفاصیل التسجیل وسنقدم المزید من المعلومات 

 ./حزیرانال تزال ساریة في یونیو الموجھة حالیا
 

  في مدارس لنكولن العامة تذكیر: من الخدمات الصحیة
نود ان  في مدینة لنكولن، 19د من الحاالت المؤكدة مختبریًا حالیا لفایروس كورونا بما أن ھناك المزی
 :المزید من االنتشار لمنعسویةً مھمة حول كیفیة عملنا جمیًعا  نشارككم بتذكیرات

التجمعات االجتماعیة أو أي  اللعب،ضروریة. یشمل ذلك مواعید البقاء في المنزل وتجنب الرحالت غیر ال *
 .في مكان عام تجمع

 على األقل االبتعادفقم بممارسة التباعد االجتماعي من خالل  عام،أن تكون في مكان  علیك إذا كان یجب *
 .آخرشخص أي ستة أقدام من 

البیت  تخرج منعندما أمر صحي.  وحدك أو مع عائلتكعلى الھواء النقي  البیت والحصولالخروج من  *
 معدات والعابالعدوى. وھذا یشمل عدم استخدام ومكافحة  التباعد االجتماعي ومواصلة تدابیر تجنب مارس

وتجنب  العامة،األشیاء او األسطح ال تلمس  اناإلمكان  واحرص قدر المالعب،أو الحدائق العامة/ الباركات 
 .والبقاء على بعد ستة أقدام عن اآلخرین أشخاص، 10المناطق التي تضم أكثر من 

 .مكان عاممن  تعوداستخدم معقم الیدین في أقرب وقت ممكن بعد أن اغسل یدیك و *
 .مع المرضى القریبإذا كنت مریضاً وتجنب االتصال  علیك ان تبقي في البیت *
 :نفسك وعائلتك كل یوم لألعراض التالیة راقب *
 درجة 100حمى تزید عن  ○
 السعال○
 صعوبة في التنفس ○
 / البلعوم التھاب الحلق ○
یب / الطبل بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك اتصیك االلع، فاو اكثرإذا كنت تعاني من احد ھذه األعراض  *

 .للحصول على التعلیمات



استخدم  والصابون،ثانیة على األقل. إذا لم یتوفر الماء  20اغسل یدیك كثیًرا بالماء والصابون لمدة  *
 .حتوي على الكحولالمطھرات التي ت

 .تجنب لمس عینیك وأنفك وفمك بأیٍد غیر مغسولة *
 .ًرایدیك فواغسل ثم سلة المھمالت.  ارمي المندیل فيغطي أنفك وفمك بمندیل عند السعال أو العطس ثم  *

معنا للحفاظ على سالمة الطالب والعائالت  معلى تعاونك م! نشكرككامال المجتمع تحتاج الىالسالمة 
 .والموظفین

 الممرضة ویندي رو
 في مدارس لنكولن العامة صحیةالخدمات ال ةمشرف

 
 تذكیر: المرحلة الثانیة من التعلم عن بعد

العائالت حول المرحلة الثانیة من التعلم عن بعد. بینما لن  ابریل، لجمیع 3تم إرسال المعلومات یوم الجمعة 
الطالب  یبقىیستمر التعلم. من الضروري أن سوف  الوقت،خالل ھذا المدارس یكون طالبنا في مباني 

للمزید من  .عن بعد حتى ال یتأخروا عندما نعود إلى المدرسة ھذه الفترة بالتعلم بالمدرسة أثناءمرتبطین 
 .اضغط على الرابط لزیارة الموقع: رجاء زیارة الموقع التاليالمعلومات ال

 For more information, please visit our website. 
 

 لینكولنتذكیر: مزودو خدمة اإلنترنت في 
المزودون الثالثة الذین اتصلوا بمدارس لینكولن العامة  .ھناك عدد من مزودي خدمة اإلنترنت في لینكولن

 :بالعروض أو االعتبارات الخاصة لعائالت طالب مدارس لینكولن العامة ھم وأخبرونا
 ;Allo Communications–Imperial, NEامبریال، نبراسكا.  –الو لالتصاالت 

 ;Spectrum–Stamford, CT ستامفورد ، كینتك  –سبكتروم 
 Windstream–Little Rock, AK. لتل راك، اركنسال –وند ستریم 

 ion, please visit our websiteFor more informat.لمزید من المعلومات زیارة الرابط التالي: 
  

 مساعدة التكنلوجیة ل جروم بوكتذكیر: ال
فالرجاء االتصال  العامة،بطالب مدارس لینكولن  الخاصبوك جروم  إذا كنت تواجھ مشكالت مع جھاز

 .مساءً  4وصباًحا  7بمكتب المساعدة من االثنین إلى الجمعة بین الساعة 
  التالي:الرابط  انتقل الىأو  الطالب، جاھًزا برقم وكن 1735-436 402 التالي: رقمالاتصل ب

help.lps.org   ثم أدخل معلومات تسجیل دخول الطالب. 
موقع مدریة في  من غیر موعد مسبق نتوقف عن الحضور صحة وسالمة عائالتنا وموظفینا، سوفمن أجل 

بمكتب المساعدة على  علینا االتصال یجبلغرض إصالحات جروم بوك،  ن العامةالتربیة / مدارس لنكول
 التالي: الرقم 

 موعدا للحضور. ونحدد 436-1735 402  
 

 تذكیر: اتصل بنا
من خالل موقعنا لالتصال بنا  ونمدعو مأنت .في طرح األسئلة أو االستفسارات ونستستمر منحن نعلم أنك

، أو عن طریق "اتصل بنا"  blue “Contact Us” button ,على الزر األزرق اإللكتروني بالضغط
خالل ھذا الوقت من  لالستجابة في الوقت المناسبسیبذل موظفونا قصارى جھدھم  كم.لاطفااالتصال بمدرسة 

 .بسبب الوباء/ الجائحة غالقاإل
 


