
 2020/مايو/18 العامة لنكولن مدارس من األسبوعي التحديث: الموضوع

 العامة، لینكولن مدارس عوائل
. شكرا لدعمكم المتواصل 2020 – 2019لقد وصلنا الى نھاية العام الدراسي 

لتسلیم أي ھذا األسبوع األخیر الوقت ثمینا جدا للطالب في وتعاونكم. سیكون 
واجبات مفقودة والتحقق من المعلمات والمعلمین للمرة األخیرة. لدى المدرسة 

 تفصیال سوف يرسلونھا لكم األسبوع القادم. أكثرمعلومات 
سیكون يوم الجمعة المقبل اخر تحديث اسبوعي منتظم من مدارس لنكولن العامة. 

. يرجى التحقق من سوف نستمر بنقل المعلومات المتاحة لنا خالل وقت الصیف
 بريدكم االلكتروني لمعرفة تلك المعلومات.  

 البريد اإللكتروني ھذا األسبوع يحتوي على:
 2020االحتفال بدفعة لنكولن لعام *
 حساب الوجبات المدرسیة  *

 التكنلوجیا والمعدات المساعدة للتعلیم الخاص* 
 خالل شھر الصیف جروم بوكأجھزة  *
 المدرسة الصیفیة لإلعدادية   *

 من االن وحتى يونیویة ائغذالالمواد توزيع * 
  MyLNKتطبیق  *
 الدعم التكنولوجي ل جروم بوك وبرنامج زووم  *
 تسجیل وتقییم طالب الروضة  *
 اتصل بنا  *
  2020أكمل التعداد السكاني  *
 19كوفید لوباء المخاطر  إدارة *

 مساء 8:20/ مايو / الساعة 24في يوم  2020لعام االحتفال بدفعة لنكولن 
تطلب مدارس لنكولن العامة المساعدة من المجتمع في تكريم فئة الخريجین ھذا 

 8:20/ مايو في الساعة 24العام واالحتفال بھم. وذلك في يوم االحد المصادف 
ن فرحتھم ى الخروج وفتح نوافذھم للتعبیر عمساء، نشجع الجمیع في لنكولن عل

طالب للتخرج. سوف  3000ن حضور كان من المفترض ان يكو العام،بالخريجین ھذا 
ويسمعون  بلبس اثواب التخرج والقبعات السنةيقوم الطالب المتخرجین ھذه 

 االحتفاالت في جمیع انحاء المدينة.
 ! 2020نشكركم على مساعدتكم في االحتفال لدفعة 

 األسبوع األخیر لمدارس لنكولن العامة
طع الفیديو لالحتفال باألسبوع للصور ومقانھاية العام سنويا مع عرض خاص  كرمن

 األخیر في المدرسة وسوف يكون ذلك ھذا العام أيضا.



في األسبوع األخیر احتفل بھذا العام الفريد معنا على صفحتنا على االنترنت 
كن . يمبإنجازاتكلمدارس لنكولن العامة. ارنا كیف تنھي العام الدراسي بقوة وتحتفل 

 مین والمعلمات وتتمنى لزمالئك صیفا رائعا. لك ان تغتنم الفرصة وتشكر المعل
 مايو  21 – 18كیفیة المشاركة خالل األسبوع 

 صور اخر يوم مع تعلیق في سطر واحد الى أرسل*
 2930203@scribblelive.com 

 الخاصة بناقم بتحمیل الصور ومقاطع الفیديو الخاصة بك على الصفحة *
https://lps.org/connect/lastday2020/ 

ما علیك سوى النقر على تحمیل في المربع اعلى الشاشة ويمكنك مشاھدة صورك محملة مع 
 االخرين في مدارس لنكولن العامة.

 واستخدم وانستغرام تويتر على الفیديو مقاطع او صورك انشر*
  #LastWeekLPS 

على صفحتنا الخاصة: الى المحادثة وشاھد األسبوع  أنظم
https://lps.org/connect/lastday2020/ 

 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 
القادم اذا بقي الطالب في مدارس لنكولن العامة. يمكن طلب استرداد االموال او 

 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 
 لخاصالتكنلوجیا والمعدات المساعدة للتعلیم ا

بالنسبة للطالب الذين لديھم حالیا تقنیة مساعدة تعلیمیة خاصة ومعدات متخصصة 
تعود ملكیتھا الى مدارس لنكولن العامة الستخدامھا في منازلھم، فانھم يحتفظون 

نطلب من الطالب الخريجین ھذه السنة او  الصیف.بھذه االجھزة واالشیاء في وقت 
اللتقاط  يأتونالذين يغادرون مدينة لنكولن إعادة معداتھم األسبوع المقبل عندما 

اذا كانت المعدات مكسورة او تحتاج إعادة  مدرستھم.اشیاءھم الشخصیة من 
 1905-436-402الرجاء االتصال على ھاتف  برمجة،

 خالل فصل الصیف جروم بوك



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

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

 الرجاء تذكر االتي: الصیفیة.
 *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(من ) او في حقیبة خاصة او حقیبة واقیة للصفوف 12 – 6(من الصفوف 
يخضع جروم بوك في فصل الصیف الى كما ھو الحال في العام الدراسي الماضي *

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

 الصیف؟الستخدام جروم بوك خالل فصل  ال تخطط
ضعة على لشحن حتى  أيام،من بضعة  ألكثراستخدام جروم بوك  ال تنويكنت  إذا

 يتم شحن البطارية بالكامل، ثم اطفا الجھاز تماما.
 .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.  

 المدرسة الصیفیة للمرحلة الثانوية 
يمكن لھم التسجیل  في مدارس لنكولن العامة جمیع طالب الثانوية باننود ان نذكر 

 االن.
 3دروس المدرسة الصیفیة عن بعد وبشكل متزامن ابتداء من سیتم اجراء جمیع 

 تموز / يونیو. 16 –حزيران/ يولیو 
 يجب على الطالب المھتمین بالتسجیل في المدرسة الصیفیة القیام بما يلي:

في   summer school website*اذھب الى موقع المدرسة الصیفیة على الرابط  
أقرب وقت ممكن وامال االستمارة تشیر الى أنك تريد التسجیل في صفوف المدرسة 

 الصیفیة.
یمات حول كیفیة ووقت *سیقوم الموظفون بعد ذلك باالتصال بالطالب إلعطائه تعل

 التسجیل للدروس المتاحة وفقا للمرحلة الدراسیة للطالب. 
 *المزيد من المعلومات يمكن ايجادھا على موقع المدرسة الصیفیة:

https://home.lps.org/summerschool/ 



ات. الرجاء االتصال باستشارية المدرسة / إذا كان لديكم أي سؤال حول االجراء
 .الكانسلر

 توزيع الطعام
 الوجبات السريعة لطالب مدارس لنكولن العامة

 – 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

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

 
الطعام الى يوم الثالثاء ينتقل توزيع  25/5الرجاء مالحظة: خالل يوم الذكرى المصادف 

 .5/  26يوم 
 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. 

 MyLNKتطبیق 
يزودك بدلیل مجاني للموارد في لنكولن. يسھل ھذا التطبیق على  MyLNKتطبیق 

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

 .Click here for more informationواند رويد. اضغط ھنا لمزيد من المعلومات.  أبل
 الدعم التكنلوجي ل جروم بوك وبرنامج زووم

إذا واجھتك مشكلة مع جھاز جروم بوك للطالب او في استخدام برنامج زووم، الرجاء 
صباحا وحتى  7االتصال بمكتب المساعدة أيام االثنین الى الجمعة من الساعة 

  rghelp.lps.oاو اذھب الى الرابط   402-436-  1735مساء. اتصل بالرقم  4الساعة 
 وكن مستعدا مع احضار رقم الطالب.

 تسجیل وتقییم طالب الروضة
تموز /  31ھل لديك طفال او تعرف طفال سیكون في السنة الخامسة من عمره قبل 

يكون جاھزا لدخول الروضة؟ حان الوقت للتسجیل! نظرا للتوجیھات الصحیة  جولیو
الوقت. الرجاء زورو موقعنا  الحالیة، فأننا نأخذ التسجیل عبر االنترنت فقط في ھذا

 التالي للتسجیل
 Please visit our website to start the registration process.  



ن لديكم أي سؤال سوف تحتاجون الى شھادة المیالد للبدء بعملیة التسجیل، إذا كا
 او ال تستطیعون ملء الطلب عبر االنترنت، الرجاء االتصال بمدرستك.

 بنا اتصل
 مدعوون أنتم .االستفسارات أو األسئلة طرح في ستستمرون أنكم نعلم نحن

 ”blue “Contact Usاألزرق الزر على بالضغط اإللكتروني موقعنا خالل من بنا لالتصال
, button "موظفونا سیبذل .اطفالكم بمدرسة االتصال طريق عن أو ،" بنا اتصل 

 اإلغالق من الوقت ھذا خالل المناسب الوقت في لالستجابة جھدھم قصارى
 .الجائحة/ الوباء بسبب

 االن. 2020أكمل التعداد السكاني لعام 
يحدث االن. مطلوب من كل شخص يسكن في الواليات  2020التعداد السكاني 

. يمكن لك ان تكمل 2020المتحدة قانونا ان يحصي نفسه في اإلحصاء السكاني 
االستبیان على االنترنت، او بالھاتف، او بالبريد االلكتروني.  ردودك تكون سرية 

 2020census.gov.ابط التالي. ومھمة. لمزيد من المعلومات انتقل الى الر
 19كوفید لوباء إدارة المخاطر 

طورت مدينة لینكولن مع مقاطعة النكاستر موردا يقدم ملخصا للظروف الحالیة في 
االرشادات الفیدرالیة والمحلیة ينشرھا كبار خبراء منطقتنا. يشتمل كل لون على 

يحل محل التدابیر  الصحة العامة ويقترن بتوجیھات محددة. يعد ھذا توجیھا فقط وال
 تالية المحلیة. لمزيد من المعلوماالصحیة الفدرالیة او تدابیر الو

 .https://lincoln.ne.gov/city/covid19/ 


