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 للعوائل إلكتروني بريد سالةر
 

 معلومات حول بداية المدرسة  :عوائل مدارس لنكولن العامةالموضوع: 
 

 2020يونیو  16
 

 مدارس لینكولن العامة ، عوائل
 

براسكا ن ة والياالمريكیة ولتنفیذية  الوطنیة اءات الصحیة القد راجعنا بعناية أوامر اإلجر
ألسرة ، اجعنا اآلالف من الردود من استطالع االراء لوكذلك ر، في مدينتنا والمحلیة

في  الصحة مديريةونستمر في التشاور الوثیق مع مفوض التعلیم بوالية نبراسكا و
لى كل ما سبق والتوافق مع إعالن في الوقت الحالي ، وبناًء ع  النكاسترمقاطعة 

إننا فأن المدارس ستعود في الخريف ، ومفوض التعلیم ھذا األسبوع  حاكم الوالية
 12إلى الفصول الدراسیة في مبانینا بدًءا من  ٪100الطالب نخطط لعودة 

 . أغسطس
 

بإجراء الفصول الدراسیة والعمل في إطار حاالت   لنكولن العامة مدارس ستقوم
في الصحة  مديريةو كما ھو محدد من قبل 19كوفید  لخطرالمخاطر األربعة ألرقام ا

ومدينة لینكولن. ھدفنا ھو جعل الطالب في المدرسة قدر اإلمكان.  النكاسترمقاطعة 
يقر الجمیع بأن ھذا ھو الخیار األفضل لتعلم الطالب ولمجتمعنا. ستكون ھناك 

أو  أو المدينة الواليةفي الدولة أو توجیھات ومتطلبات صحیة من مسؤولي الصحة 
یة والتعلیم في نبراسكا التي يجب أن نتبعھا من أجل إبقاء الطالب في الترب وزارة

مدارس  في مجتمعنا. تواصل 19كوفید  مدارسنا والمساعدة في الحد من انتشار
العام الدراسي المقبل خالل في تطوير إمكانیات توفیر التعلیم الجید  لنكولن العامة

أفراد المجتمع ھذا الوباء. ستساعد لجنة التوجیه المجتمعیة المكونة من الموظفین و
مع األخذ في االعتبار  -وأولیاء األمور في توجیه خططنا أللوان قرص المخاطر األربعة 

قد ال يكون كل مبنى دائًما في  لدينا،أنه تماًما مثل بروتوكوالت االستجابة القیاسیة 
 .نفس فئة اللون

 
ة أو صحة للطالب الذين لديھم مخاوف تتعلق بالصح تعديالتسیتم النظر في 

 التعديالتفإن أحد  شخصیًا،األسرة. بالنسبة للطالب غیر القادرين على الحضور 
م المتزامن عبر اإلنترنت من یھي خیار للعائالت الستخدام التعلوستكون متاحة 

لتلقي  التعلم عن بعد)(بعد عن متزامن يعني تسجیل دخول الطالب  زووم. خالل
نرسل مزيًدا من وف الیوم الدراسي. س التعلیمات مع الفصل في أوقات محددة خالل

 . في وقت الحق ھذا الصیف حول كیفیة تحديد ھذا الخیار مالمعلومات إلیك
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 عن نعلنوف وس فیھا النظر إلى بحاجة تزال ال التي التفاصیل من العديد ھناك
مدارس  إجراءات وإطار  أدناه .أغسطس شھر من اقترابنا مع تفصیالً  أكثر معلومات
 الوقت في لدينا المتاحة 2021-2020 في العام الدراسي للوباءالعامة لنكولن 
 .أسئلتك بعض عن اإلجابة في للمساعدة الحالي

 

 
Information on the LLCHD and City of Lincoln guidance based on the color-
coded Covid-19 Risk Dial. 

 أي األصفرفان الوقت الحالي في منتصف اللون  عالهأكما ھو واضح في الشكل 
 الخطورة نسبیا قلیلة.

  2021-2020 العامة لینكولن مدارسل الوباء إجراءات
يرجى مالحظة: تخضع ھذه اإلجراءات وتدابیر السالمة المدرسیة للتغییر بناًء على 

لصحة في مقاطعة لینكولن ا مديريةالتوصیات والتوجیھات الصحیة التي وضعتھا 
 .ووزارة التعلیم بوالية نبراسكا ستراالنك

 nt (LLCHD)Lincoln Lancaster County Health Departme  
 .التي ال تزال قید المراجعة ياضیةءات بأي أنشطة الصفیة أو الرال تتعلق ھذه اإلجرا

سیتم اإلبالغ عن المزيد من المعلومات التفصیلیة لعائالت التعلیم الخاص والطفولة و
 .المبكرة في وقت الحق

 
ستعمل مدارس لینكولن العامة  القیاسیة،لحال مع بروتوكوالت االستجابة كما ھو ا

لمنطقة أو أي مبنى مدرسي أو مرفق اوفقا لحالة على التواصل بانتظام مع العائالت 
 للمخاطر. األربعةااللون  بین فئات المخاطرفي حالة االنتقال برنامج أو 

 
 19كوفید انتشار خطر : انخفاضكوفید األخضراللون 

المدرسة  12ى الصف سیحضر جمیع الطالب في الصفوف من الروضة وحت ●
 .شخصیًا
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 19كوفید  خطر معتدل من انتشار كوفید: األصفراللون 

المدرسة  12سیحضر جمیع الطالب في الصفوف من الروضة وحتى الصف  ●
 .شخصیًا

الذين ال يمكنھم الحضور شخصیًا لالستفادة  K-12 لطالب تعديالت سیتم توفیر  ●
 . دوغیرھا من أدوات التعلم عن ُبع زووم  من التعلم المتزامن عبر اإلنترنت من خالل

 ف / الص متزامن يعني تسجیل دخول الطالب البعیدين لتلقي التعلیمات مع الفصل
 .في أوقات محددة خالل الیوم الدراسي

مديرية الصحة في مقاطعة النكاستر ومنطقة بناًء على التوصیات الحالیة من ●
 مدارس لنكولن العامة  تطلب، س 19ر كوفید وللمساعدة في تقلیل انتشا لنكولن 

اآلخرون أثناء  االبنیةلزوار ومستخدمو يرتديھا الطالب والموظفون وا كمامات / اقنعة
ستوفر المدارس أقنعة من القماش متعددة الطبقات  وجودھم في المدرسة. 

الطالب مدعوون إلحضار وارتداء أقنعة القماش  . الموظفین الذين ال يملكونھطالب والل
انقر ھنا لمزيد من المعلومات حول توصیة  .المناسبة متعددة الطبقات الخاصة بھم

 ة.طرة على األمراض بشأن أغطیة الوجز السیمرك
 (Click here for more information on the CDC recommendation on face 
coverings.) 
 

 19لبرتقالي كوفید: انتشار خطر لكوفید للون اا
جمیع الطالب في الصفوف من الروضة وحتى الصف الثامن (المدارس االبتدائیة  ●

 .والمتوسطة) سیحضرون المدرسة شخصیاً 
بالمائة  100) ، نخطط لالستمرار في حضور 12-9ية (الصفوف في المدارس الثانو ●

من الطالب شخصیًا. ومع ذلك ، إذا لزم األمر لتلبیة توجیھات المسافات البعیدة ، فقد 
في المبنى في  12إلى  9يكون من الضروري تقلیل عدد الطالب في الصفوف من 

ذه ھي الحالة ، وقت واحد عن طريق استخدام جدول زمني للتناوب. إذا كانت ھ
 .سیتم تقديم تفاصیل إضافیة عن الجدول الزمني للدوران مسبًقا

الذين ال يمكنھم الحضور شخصیًا لالستفادة من  K-12 لطالب تعديالتسیتم توفیر  ●
وغیرھا من أدوات التعلم عن ُبعد. زووم  التعلم المتزامن عبر اإلنترنت من خالل

ب البعیدين لتلقي التعلیمات مع الفصل في أوقات متزامن يعني تسجیل دخول الطال
 .محددة خالل الیوم الدراسي

مديرية الصحة في مقاطعة النكاستر ومنطقة  بناًء على التوصیات الحالیة من ●
 مدارس لنكولن العامة تطلب، س19كوفید وللمساعدة في تقلیل انتشار لنكولن

يرتديھا الطالب والموظفون والزوار أثناء وجودھم في المدرسة. ستوفر  أقنعة/ كمامات
ة الطبقات للطالب والموظفین الذين ال من القماش متعدد / كماماتالمدارس أقنعة

. الطالب مدعوون إلحضار وارتداء أقنعة القماش المناسبة متعددة الطبقات يملكونھا
الخاصة بھم. (انقر ھنا لمزيد من المعلومات حول توصیة مركز السیطرة على 

 .األمراض بشأن أغطیة الوجه
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 (Click here for more information on the CDC recommendation on face 
coverings.) 
 

 19كوفید  خطر شديد من انتشاركوفید:  األحمراللون 
وسیشارك جمیع الطالب في التعلم عن بعد من  LPS سیتم إغالق جمیع مباني ●

 .المنزل
 

وبیز: بات ل في مقاطعة النكاستر ومدينة لنكولن ةلمديرية الصحيقول المدير المؤقت 
وفريقنا في قسم الصحة  مدارس لنكولن العامة نحن نقدر الحوار المفتوح بین“

 للتعاون في إطار يمكننا من خالله التخطیط لفتح المدارس بأمان والسماح للطالب
 في

الحديثة إلى أن أفضل طريقة  البیاناتالعودة في الخريف.  "أضافت، "تشیر 
في مجتمعنا ھي لبس الكمامات.   19كوفي فايروس  انتشارللمساعدة في تقلیل 

التربیة/مدارس لنكولن العامة دوراً رئیسیاً في  والموظفون فيسیلعب الطالب 
أمام  %100بقاء المدارس مفتوحة  والمساعدة فيالمساعدة على ثبات المنحنى 

فرصة لتعلم عادات النظافة الجیدة و ما ينتج عنه من تأثیر إيجابي  وھي أيضاً الطالب. 
 جتمعنا مدى الحیاة. في م

ال نعرف شیئاً عن سھولة االمر.  ھناك أشیاء أو أمور يتعین علینا فعلھا/القیام بھا 
 COVID-19فايروس  انتشارللمساعدة في الحد من  والعمل معاً ضامن كمجتمع للت

الصحة  مديريةنود أن نشكر رس. االمدفي  لدراسةبالعودة لمن أجل السماح للطالب 
التخطیط  والتوجیھات أثناءعلى التعاون في مقاطعة النكاستر ومدينة لنكولن 

 وأبنائنا الطالبسوف تؤثر على موظفینا  وكیف أنھامختلفة لمستويات الخطر ال
م ونعل.  ندرك أنه ال يزال ھناك العديد من التساؤالت تتطلب اإلجابة علیھا، وعائالتنا

بھذه الجائحة كجالیة/مجتمع.  ونحن نمر وضخمة أمامنالدينا مھمة كبیرة  بأن
من التفكیر في ھذه المرحلة  والتفھم فينشكركم على سعة الصدر 

في تقديم تعلیم جید لجمیع الطالب الذين يزيد عددھم عن ال  االستمرارمواصلة/
 بمدراس لنكولن العامة.  42000

 


