
  22/5/2020األسبوعي األخیر لعوائل مدارس لنكولن العامة  الموضوع: التحديث
 عوائل مدارس لنكون العامة،

شكرا لكم! نحن نقدر شراكتكم وتعاونكم المستمر في دعم  شيء،أوال وقبل كل 
تعلیم ابنائكم خالل ھذه الفترة الفريدة من تاريخنا. نعلم ان ھذا لم يكن سھال. 

العديد من  رأينالقد عقبات فريدة.  اسرة واجھتكل تحديات ونعلم ان ھناك و
لھا عن الطالب الذين حققوا  ال حصراالنجازات وسمعنا الكثیر من القصص التي 

استفساراتكم خالل ھذه النجاح من خالل الحزم والتصمیم. نشكركم على 
وسوف نستخدم ھذه الخبرة  بأنفسنااالجراءات. لقد تعلمنا الكثیر من الدروس 

  الى االمام.لمساعدتنا على التحسن والمضي 
ھذا ھو اخر تحديث اسبوعي منتظم من مدارس لنكولن العامة. وسوف ننقل لكم 
المعلومات عندما تكون متاحة خالل وقت الصیف. الرجاء االستمرار في التحقق من 

 بريدكم االلكتروني للحصول على ھذه المعلومات.  
 ان تتمتعون بصیف رائع ونتطلع الى رؤيتكم في الخريف القادم! نأمل

 في ھذا االسبوع
 2020االحتفال بدفعة لنكولن لعام *

 األسبوع األخیر لمدارس لنكولن العامة* 
 حساب الوجبات المدرسیة  *

 طالب الصف الثاني عشر الذين لم يسلموا جروم بوك لحد االن* 
 أجھزة جروم بوك خالل شھر الصیف *

 التعلم خالل فصل الصیفمواصلة * 
o التعلیم الخاص 
o االلكترونیة وتحديات التعلم االسبوعیة كتب المكتبة 
o  التعلم المجتمعيمراكز 

 المدرسة الصیفیة لإلعدادية   *
 اختبار أي سي تي لطالب الصف الحادي عشر* 
 سبوع المقبل!توزيع المواد الغذائیة يوم الثالثاء األ* 
 تسجیل وتقییم طالب الروضة  *
  MyLNK تطبیق *
 

 مساء 8:20الساعة  24/5يوم  2020االحتفال بدفعة لنكولن لعام 
نطلب مساعدة المجتمع في تكريم الخريجین لھذا العام واالحتفال بھم. وذلك في 

مساء، نشجع الجمیع في مدينة لنكولن الى  8:20في الساعة  24/5يوم االحد 
ب طال ل الخريجونالخروج من البیوت او فتح النوافذ للتصفیق والتعبیر عن فرحتھم 



من الممكن ان يكون يوم التخرج كان الصف الثاني عشر لھذه السنة الدراسیة. 
طالب وطالبة. يقوم طالب الصف الثاني عشر الخريجین في  3000المقرر بانتظام 

المشي في احیائھم وھم يرتدون القبعات واالثواب ويسمعون االحتفاالت في جمیع 
 انحاء المدينة.

يمكن للعوائل وطالب الصف الثاني عشر المتخرجین ان يشاركوا الصور ومقاطع 
الفیديو الخاصة باحتفاالت الحي مع مدارس لینكولن العامة لیم عرضھا على موقع 

 ويب خاص.
قم بتحمیل صورك او مقاطع الفیديو الخاصة بك على صفحة الويب الخاصة بنا عن *

  /home.lps.org/connect/celebrate2020.طريق 
ما علیك سوي النقر على "تحمیل " في اعلى مربع البث المباشر لمشاھدة صورك 

 المضافة مع االخرين حول لنكولن.
 عنوان واستخدم وانستغرام تويتر على بك الخاصة والمقاطع الصور انشر*

#LNKGrad2020 
 

 الى المحادثات وشاھد االحتفال على الويب الخاص ادناه أنظم
home.lps.org/connect/celebrate2020/ 

 ! 2020في االحتفال بدفعة نشكركم على مساعدتكم 
 

 األسبوع األخیر لمدارس لنكولن العامة
را لكل من شارك معنا في األسبوع األخیر من المدرسة. قم بزيارة صفحة الويب كش

 /https://lps.org/connect/lastday2020الخاصة بنا لمشاھدة جمیع مشاركاتك 
 

 حساب الوجبات المدرسیة
مع اقترابنا من نھاية العام الدراسي، يمكنك التحقق من رصید وجبة الطالب في أي 

. يمكنك   www.myschoolbucks.com.وقت عن طريق تسجیل الدخول الى موقع 
او االتصال على  foodzone@lps.orgأيضا طلب الرصید عن طريق البريد االلكتروني 

. سیتم ترحیل ارصدة الحساب تلقائیا الى العام الدراسي 1743-436-402الھاتف 
بقي الطالب في مدارس لنكولن العامة. يمكن طلب استرداد االموال او  إذاالقادم 

 Student Meal Account Refund or Balanceالتحويالت عن طريق ارسال 
Transfer form  نموذج استرداد حساب وجبة الطالب او تحويل رصید الى

accountsreceivable@lps.org  يمكن اجراء الدفوعات على أي ارصدة مستحقة .
 على موقع الصفحة، او بأرسال المبلغ المدفوع الى الحساب على العنوان التالي

LPSDO Box 2, PO Box 82889, Lincoln, NE 68510 



 
 طالب الصف الثاني عشر الذين لم يسلموا جروم بوك لحد االن

يتوقع من جمیع الخريجین إعادة جھاز جروم بوك التي تم تعیینھا لھم من مدارس 
لنكولن العامة بمجرد االنتھاء من االنشطة التعلیمیة للسنة الدراسیة. إذا لم تكن 

قادرا على إعادة جھاز جروم بوك في مدرستك اإلعدادية في االيام المحددة. فیرجي 
لترتیب موعدا إلعادته. مالم يتم اجراء ترتیبات  1735-436 (402)االتصال على ھاتف 

 سوف يتم تعطیل جھاز. ات الخاصة (مثل المدرسة الصیفیة)مسبقة الستیعاب الطلب
 . 7/6/2020جروم بوك للطلبة الخريجین عن بعد في يوم 

 
 جروم بوك خالل فصل الصیف

منازلھم في بأجھزة جروم بوك في  11- 2نود ان نذكر: يحتفظ الطالب في الصفوف 
وقت العطلة الصیفیة مالم يغادروا مدارس لنكولن العامة. فیما يلي بعض األشیاء 
التي يمكنك القیام بھا للحفا' على صحة جھاز جروم بوك وجاھزيته في الخريف 

 المقبل.
يمكنك االستمرار في استخدام جروم بوك خالل فصل الصیف من اجل أنشطة التعلم 

 التي:الصیفیة. الرجاء تذكر ا
 *اشحن جھاز جروم بوك كل لیلة.

 *اعد تشغیل جروم بوك يومیا
*احفظ جروم بوك في حقیبة الحماية المقدمة من مدارس لنكولن العامة للطالب في 

 )5- 2) او في حقیبة خاصة او حقیبة واقیة للصفوف من (12 – 6الصفوف من (
فصل الصیف الى  *كما ھو الحال في العام الدراسي الماضي يخضع جروم بوك في

اتفاقیة االستخدام المسؤول ويتم تصفیة جمیع مواقع االنترنت األخرى من قبل 
 مدارس لنكولن العامة.

 ال تخطط الستخدام جروم بوك خالل فصل الصیف؟
إذا كنت ال تنوي استخدام جروم بوك ألكثر من بضعة أيام، ضعة على لشحن حتى 

 ھاز تماما.يتم شحن البطارية بالكامل، ثم اطفا الج
 يمكن للعوائل ان تفتح الرابط التالي لمعرفة كیفیة العناية بجھاز جروم بوك.

Families may refer to this resource with best practices to care for the 
device until school resumes.  

 مواصلة التعلم خالل فصل الصیف
سیتمكن جمیع الطالب من الوصول الى أنشطة التعلم عن بعد االختیارية خالل وقت 

الصیفیة على موقع التعلم الصیف. ستتمكن من العثور على االنشطة والدروس 
األخیر من المدرسة ع الرابمدارس لنكولن العامة عن بعد. ستبقى أنشطة الربع 



متاحة أيضا على نفس الموقع. سیتم ارسال المزيد من المعلومات مع الروابط في 
 األسبوع القادم.
 التعلیم الخاص

سیحصل الطالب واولیاء االمور على مدخل الى أنشطة التعلم عن بعد االختیارية 
. وستتمكن من العثور على االنشطة على موقع مدارس 26/5/2020ابتداء من يوم 

 لنكولن العامة التعلم عن بعد 
أنشطة التعلم الربیعیة عن بعد سوف تكون متاحة على الموقع أيضا. بالنسبة 

الخدمات المدرسیة الموسعة خالل فصل الصیف، سوف يتم  وانيبدللطالب الذين 
 في تواريخ واوقات محددة.ابالغكم عن طريق مديرة حالة الطفل 

 المكتبة
أحد أفضل الطرق التي يمكننا من خاللھا مساعدة أطفالنا على النجاح في المدرسة 
ھو ابقاؤھم مشغولین بالقراءة خارج المدرسة. تحتوي مكتبات المدارس على موارد 

وانشطة رائعة للمساعدة في الحفاظ على األطفال منخرطین في القراءة والكتابة 
 واالبداع طوال الصیف. 

تحديات التعلم المكتبة.  Library Learning Challenges website*تحقق من موقع 
لجديدة تحديات التعلم ا  Learning Challenges  ستواصل خدمات المكتبة نشر

صفحة مثیرة من  150لجمیع مستويات الصفوف كل أسبوع، وستتوفر أكثر من 
 .مواضیع وأنشطة التحديات السابقة للطالب واألسر طوال فصل الصیف

يبقى بإمكان الطالب الوصول إلى أوقات القصة المقروءة بصوت عال التي أنشأھا * 
عمال المدھشة التي المعلمون في كل مدرسة. إذا لم تكن قد شاھدت بعض األ

قام بھا المعلمون للتواصل مع الطالب من خالل القصص، يمكنك مشاھدة جمیع 
   .HEREالمشاركات لكل مدرسة ھنا 

ال تغلق أبًدا! يتمتع الطالب واألسر  في مدارس لنكولن العامة المكتبة الرقمیة*
، Sora ,كتاب إلكتروني عالي الفائدة في 40.000بإمكانیة الوصول إلى أكثر من 

يمكنك الوصول إلى جمیع كتبنا الرقمیة   .TumbleBooksو  MackinViaواآلالف في
  this website  .من ھذا الموقع 

توفر مكتباتك أيًضا الصحف والمجالت الرقمیة من خالل قواعد البیانات الخاصة بنا. *
انتقل إلى موقع مكتبة مدرستك على الويب لالطالع على جمیع الخیارات الرقمیة 

المتاحة للعائالت على مدار العام. يمكن العثور على روابط الوصول إلى المنزل 
على موقع مكتبة مدرستك. تواصل مع أمین مكتبة  HEREوكلمات المرور ھنا 

 !مدرستك من خالل األسئلة
 

 التعلم المجتمعي مراكز



 مستواصل مراكز التعلم المجتمعیة في لنكولن تحديث مواقع التعلی
Learning: Afterschool Style  تحقق مرة أخرى خالل فصل الصیف. المدرسة  ما بعد

تكون عالیة واكثر للحصول على مواد محدثة تتمیز ببرامج اكاديمیة وثرية مجانیة، 
الجودة يمكن استخدامھا في البیت. تشارك مراكز التعلیم المجتمعي مع لنكولن 

  لیترز في انشاء مواد الطفولة المبكرة، والتي سوف يتم اضافتھا قريبا. 
 

 المدرسة الصیفیة لإلعدادية  
ھذا ھو الیوم األخیر للتسجیل في المدرسة الصیفیة في  مايو،/ 22الیوم ھو 

 Summer Schoolيرجى االطالع على موقع المدرسة الصیفیةالمدرسة اإلعدادية. 
website  .لمزيد من التوجیھات حول كیفیة التسجیل 

مدارس لنكولن العامة ويعیشون ضمن ھذه  نال يرتادوسیتمكن جمیع الطالب الذين 
من خالل موقع  4/6 – 2/6في يوم  المتأخرالمنطقة من التسجیل خالل التسجیل 

   Summer School websiteالمدرسة الصیفیة 
 بعض التذكیرات:

ال ، ايام العطل  16/7وتنتھي يوم   3/6األربعاء تبدا دروس المدرسة الصیفیة يوم  *
 .6/7وكذلك يوم االثنین  3/7دروس في يوم الجمعة   يوجد

سیتم تدريس الدروس بشكل متزامن بمعنى انه سیكون ھناك دروس وتعلیمات * 
ويبقى المدرس او المدرسة في صفة حتى لجزء من وقت الدرس  زووممباشرة عبر 

 المتوقع حضور الطالب للدرس المباشر الذي يقدم يومیا. نھاية ساعات الدرس. من 
ويكون متاحا في برنامج  1/6* سیتم ارسال الجداول عبر البريد االلكتروني في يوم 

  .2/6بیرنت في يو أي في موعد ال يتجاوز 
 الرجاء االتصال بالكانسلر في مدرستك. التسجیل،كان لديكم أي أسئلة حول  إذا

 لطالب الصف الحادي عشراختبار أي سي تي 
تعمل وزارة التربیة والتعلیم في والية نبراسكا مع أي سي تي لتقديم فرصة خاصة 

يتخرجون  الذين(السنة الختبار خاص في الخريف لطلبة الصف الحادي عشر ھذه 
من المشاركة خالل شھر ابريل في اختبار  يتكمنوا). الذين لم 2021في دفعة 

 .لةللمسائالمدرسة. لن يشمل اختبار الخريف الكتابة ولن يتم استخدام الدرجات 
يمكن للطالب ھذه الفرصة تختلف عن اختبار أي سي تي الوطني في يوم السبت. 

مع دفع  ACT.orgالمھتمین باالختبار الوطني يوم السبت التسجیل على موقع 
 معلومات إضافیة نتواصل بھا معكم عندما تكون متوفرة.الرسوم. 

 
 توزيع الطعام

 الوجبات السريعة لطالب مدارس لنكولن العامة خالل شھر يونیو!



ينتقل توزيع الطعام الى يوم الثالثاء  25/5لرجاء مالحظة: خالل يوم الذكرى المصادف ا
 .5/  26يوم 

 – 1تستطیع أي عائلة اخذ الوجبات السريعة ألطفالھم أسبوعیا لألطفال من سن 
بعد الظھر للمزيد من  12:30 –صباحا  11:00سنة كل يوم اثنین من الساعة  18

 المعلومات ادخل على الرابط التالي:
For more information about distribution locations, go to our website lps.org 
and enter keyword “food”. 

 بتقديم وجبة الطعام كل يوم اثنین خالل شھر يونیو.سوف نستمر حالیا 
 

 لنكولن الطعام بنك من
 نرحب بأي عائلة الستالم أكیاس الطعام المعبأة مسبًقا من بنك الطعام لنكولن خالل

فترة توزيع الطعام. للمزيد من المعلومات وجدول مواعید التوزيع تجده على ھذا 
 الرابط.

 More information about their schedule can be found here. 
 تسجیل وتقییم طالب الروضة

تموز /  31لديك طفال او تعرف طفال سیكون في السنة الخامسة من عمره قبل ھل 
يكون جاھزا لدخول الروضة؟ حان الوقت للتسجیل! نظرا للتوجیھات الصحیة  جولیو

الحالیة، فأننا نأخذ التسجیل عبر االنترنت فقط في ھذا الوقت. الرجاء زورو موقعنا 
 التالي للتسجیل

 Please visit our website to start the registration process.  
سوف تحتاجون الى شھادة المیالد للبدء بعملیة التسجیل، إذا كان لديكم أي سؤال 

 االنترنت، الرجاء االتصال بمدرستك.او ال تستطیعون ملء الطلب عبر 
 MyLNKتطبیق 
يزودك بدلیل مجاني للموارد في لنكولن. يسھل ھذا التطبیق على  MyLNKتطبیق 

العائالت التعرف على الخدمات في مجتمعنا والتواصل معھا واالستفادة منھا. يعمل 
وھو متاح للتنزيل لكل من ھواتف  من دون خطة بیانات او واي فاي . MyLNKتطبیق 

 .Click here for more informationأبل واند رويد. اضغط ھنا لمزيد من المعلومات. 
 


