
 5/6/2020للعوائل  الموضوع: تحدیث
 

 عوائل مدارس لنكولن العامة
 

إلیكم  نرسلسوف نقدم إلیكم تحدیث المعلومات عندما تصبح متاحة أو متى ما توفرت ھذا الصیف. باإلضافة إلى ذلك، سوف 
ذه للحصول على ھكل إسبوعین. یرجى اإلستمرار في التحقق من بریدك األلكتروني و مراجعة صفحتنا  تحدیث بإنتظام

 المعلومات.
 

نقدر كثیراً مالحظاتكم/آراءكم التي تلقیناھا منكم اإلسبوع الماضي حول المسح/اإلستطالع الذي أجریناه عن بعد في الفترة 
. نحن نستخدم المعلومات التي تقدمتم بھا و الدروس المستفادة من قبل موظفینا لمساعدتنا في إجراء الماضیةالدراسیة الرابعة 

 تعدیالت في حالة تقدیم فرص التعلیم/الدراسة عن بعد في المستقبل.
 

  لخدمتكفھرس 
 العام الدراسي المقبل  ●
 ستمرار الدراسة خالل الصیفإ  ●

 المكتبة ○
 مراكز التعلیم المجتمعیة  ○

 التعلیم الخاص ●
 دراسة/تعلیم عن بعد إختیاري ○
 أكادیمي مستقل إفتراضيتخریج  ○

 :Juniors 11لطالب الصف  ACTتحدید أیام/تواریخ إختبار ●
 القومي/العام (السبت)   ACTإختبار ●
 ؟حتى اآلن Chromebook لذین لم یقوموا بتسلیم أجھزة الكروم بوكا Seniorsالطالب الخریجین  ●
 خالل العطلة الصیفیة Chromebookأجھزة الكروم بوك   ●
 دعم للطالب ●
 حساب الوجبات المدرسیة ●
 توزیع األغذیة ●
 التقییمو  التسجیل للكندرجارتن ●
  MyLNKات تطبیق ●
 2021-2020التوظیف حالیاً للعام الدراسي فرص  /مدارس لنكن العامةالتربیةفتح  ●

 
 العام الدراسي المقبل

. الجمیع یعلم أن األفضل بالنسبة للطالب و الجدید ھي عودة الطالب إلى مدارسھم في الخریف/بدء العام الدراسي إن خطنتا
و ما قد یتطلبھ المسؤولون بإدارة من الجھات الصحیة  محتملة. تحسباً ألي توجیھات الدراسة/التعلیم في المدارسالمجتمع ھو 

وفیر و تبحث كل اإلمكانیات المتاحة لت ارة التعلیم في نبراسكا، مدیریة تعلیم/مدارس لنكن العامةإد تستكشفالصحة المحلیة 
بان ھذا الوباء.  لم یتم إتخاذ القرار النھائي في الوقت الحالي. أیاً كانت الظروف التي قد التعلیم الجید في العام الدراسي المقبل إ

ي و للمجتمع للمضي قدماً ف نواجھھا في أغسطس، سوف نفعل كل ما في وسعنا لتوفیر أفضل فرص لتعلیم أبناءنا الطالب
 إطار تلك التدابیر الصحیة.



اداً إلى القیود المحتملة في العام الدراسي المقبل، نحن بحاجة إلى مساعدتكم لنا یعمل موظفونا على صیاغة خطط مختلفة إستن
على  –إلى العمل بتطبیق متطلبات/مراعاة المسافات و البعد بحاجة ا كنفي الوفاء بإحتیاجات الطالب و العوائل/األسر. إذا 

نحتاج إلى  -في المائة 50 ،إلى النصف مباني المدرسةفي  12من كندرجارتن إلى طالب التخفیض عدد  ،سبیل المثال
آراءكم/تعلیقاتكم لمساعدتنا في تحدید كیفیة عمل ھذا الجدول الزمني. نحن نتفھم أن ھذا قد یكون لھ تأثیر كبیر على أولیاء 

 األمور، العائالت/األسر.
  
  

 ما یمكن.یرجى مراجعة بریدك األلكتروني لإلشتراك في إستطالع اآلراء/المسح و إكمالھ بأسرع 

 إستمرار الدراسة/التعلیم خالل العطلة الصیفیة
جمیع الطالب الوصول إلى األنشطة التعلیمیة و الدراسة عن بعد خالل العطلة الصیفیة.  سوف تستطیع الحصول على بإمكان 

. سوف تبقى مواد دروس الفترة  LPS Remote Learning Site.أنشطة تعلیمیة و دروس على موقع التعلیم عن بعد ھذا 
 متاحة على ھذا الموقع أیضاً. و تظل  fourth quarter Remote Learningالدراسیة الرابعة 

 المكتبة
نجاح بالمدرسة ھي أن نشغلھم بالقراءة خارج المدرسة.  ساعد بھا أبناءنا في الضل الطرق/األسالیب التي یمكن أن نإحدى أف 

المكتبات المدرسیة بھا العدید من الموارد و األنشطة التعلیمیة للمساعدة في إندماج و إنھماكھم في القراءة و الكتابة و اإلبداع 
 طوال العطلة الصیفیة.

ستواصل خدمات .  Library Learning Challenges websiteموقع المكتبة لتحدى القراءة   لتفتحأشر  ●
صفحة  150المكتبة نشر تحدیات التعلیم الجدیدة لجمیع مستویات الصفوف كل إسبوع، و سوف تتوفر أكثر من 

  فترة العطلة الصیفیة.مثیرة من مواضیع و أنشطة التحدي السابقة للطالب و العوائل/األسر طوال 

وقت قراءة القصة جھراً/بصوت مرتفع التي أنشأھا المعلمون/المعلمات صفحة سیظل بإمكان الطالب الوصول إلى  ●
في كل مدرسة. إذا لم تكن قد شاھدت بعض األعمال الجیدة/المدھشة التي قام بھا المعلمون/المعلمات للتواصل مع 

 .HEREالطالب عبر القصص المقروءة، تستطیع مشاھدة جمیع مشاركات المدارس اآلخرى من خالل الرابط ھنا 
 
 ائالتھم حق الوصول إلى أكثر من للطالب و ع ! دائماً مفتوحة ،المكتبة األلكترونیة لمدارس لنكن العامة ال تغلق أبداً  ●

 موقع و MackinViaو آالف أخرى على مواقع   Sora, مثیرة فيالكترونیة لكتب األالعناوین من  40,000
TumbleBooks یمكنك الوصول إلى جمیع كتبنا الرقمیة/األلكترونیة من خالل ھذا الموقع  .this website 

 
تبة خاصة بھا. إتجھ إلى موقع مكتوفر المكتبات أیضاً الصحف و المجالت الرقمیة/األلكترونیة عبر قواعد البیانات ال ●

لإلطالع على جمیع الخیارات األكترونیة/الرقمیة المتاحة للعوائل على  library websiteمدرستك على الشبكة 
مكتبة مدرستك  ةصفحعلى HEREالعثور على رابط الوصول إلى الصفحة من المنزل ھنا  كمیمكن مدار العام.

school library website  ..لتصل إلى المسؤولة في المكتبة لتوجیھ ما لدیك من أسئلة 
 
 

 



 مركز التعلم المجتمعي 
 تعلیمیة بعد الدوام على صفحتھا التالي: ال ھاخدماتسوف تستمر في تحدیث موقع  مراكز التعلم المجتمعیة في لنكولن

Learning: Afterschool Style  طوال فترة العطلة الصیفیة. راجع بإستمرار للحصول على المعلومات و المواد
 .في المنزل التطبیقاتتستطیعون اإلستفادة منھا ب .مجانیةالمفیدة الكادیمیة األبرامج المتمیزة بالالمستحدثة و 

 
 التعلیم الخاص

 . وستتمكن من العثور علىسیحصل الطالب واولیاء االمور على مدخل الى أنشطة التعلم عن بعد االختیاریة ابتداءً 
 .remote learning activitiesاالنشطة على موقع مدارس لنكولن العامة التعلم عن بعد 

سوف تكون متاحة على الموقع أیضا. بالنسبة للطالب الذین یبدوان بفصل الربیع الماضي  بعد عنأنشطة التعلم 
 حالة الطفل في تواریخب المختصةالخدمات المدرسیة الموسعة خالل فصل الصیف، سوف یتم ابالغكم عن طریق 

 واوقات محددة.

  إفتراضي مستقلتخریج أكادیمي 
إحتفال و  مساًء و نحن نحتفى بتخریج إفراضي 6:30 یونیو/تموز الساعة 18ھیا ندعوكم لإلنضمام إلینا یوم الخمیس، 

 من خاللھا المشاركة: ونخاص. التالي األسالیب/الطرق تستطیعأكادیمي إفتراضي 
 

  أین تشاھده:
  LPS.org atأون الین  ●
    Cable LNKTVالقناة التعلیمیة على كیبل  ●
  -ALLOعلى  23قناة   ●
 Spectrumعلى  1303قناة   ●
  Windstream Kinetic Streaming على وند ستریم 31قناة   ●
  Windstream Kinetic IPTVعلى  1080قناة   ●
 LPS Facebook pageمة لنكن العا ارسمد/تعلیمالفیس بوك لمدیریة صفحة   ●
 LPS YouTube Channelیو تیوب مدارس لنكن العامة قناة على   ●

 
 2020تھانینا خریجي سنة 

 
 حدد الموعد في فصل الخریف إختبار آي سي تي لطالب الصف الحادي عشر

لبة فرصة خاصة الختبار خاص في الخریف لطتعمل وزارة التربیة والتعلیم في والیة نبراسكا مع أي سي تي لتقدیم 
من المشاركة  ). الذین لم یتكمنوا2021(الذین یتخرجون في دفعة  2020-2019العام  االصف الحادي عشر ھذ

ً من غیر كلفة مالیة 22/9االختبار في یوم فرصة تاح لھم تخالل شھر ابریل س سنقوم بتوصیل معلومات . /مجانا
 الزمني بمجرد حصولنا على ھذه المعلومات من المنسقین.  حول كیفیة التسجیل والجدول

 للمساءلة.لن یشمل اختبار الخریف الكتابة ولن یتم استخدام الدرجات  
 في یوم السبت.  قومي/العامھذه الفرصة تختلف عن اختبار أي سي تي ال

 



 )السبت(یوم العام/القومي ختبار أي سي تي إ

إللكتروني ا ACT.org أي سي تي (السبت) التسجیل على موقع قومي/العامالیمكن للطالب المھتمین باالختبار 
 مقابل رسوم مالیة

یقومون  .دائرة االختبارات أي سي تي  بواسطة) السبت(أي سي تي  : یتم إجراء اختباریرجى مالحظة ما یلي
، وجدولة االختبار ، وحجز البنایات والصفوف، وتسجیل الطالب  مباشرة بتوظیف موظفین لإلشراف و اإلدارة

مدارس لنكولن العامة في اختبار یوم السبت ھو توفیر  والتواصل مع الطالب المسجلین. الدور الوحید الذي تلعبھ
ولھذا  انب محددة من االختبار.في أي ج الوصول إلى الصفوف التي  قاموا بحجزھا وال تتحكم مدارس لنكولن العامة

في یونیو أو یولیو،  سي تي أي طالب مسجلین الختبار ملدیھ ذینالتواصل مباشرةً مع العائالت ال السبب، ال یمكننا
 السبت)، فیرجى االتصال(أي سي تي  اذ ال یمكننا الوصول إلى من قام بالتسجیل. إذا كانت لدیك أسئلة حول اختبار

.lease contact ACTp 
 

 لحد االن Chromebooksروم بوك الكطالب الصف الثاني عشر الذین لم یقوموا بتسلیم 
 

ھا لھم من مدارس لنكولن العامة تسلیمالتي تم  Chromebooksیتوقع من جمیع الخریجین إعادة جھاز جروم بوك 
تكن قادرا على إعادة جھاز جروم بوك في مدرستك بمجرد االنتھاء من االنشطة التعلیمیة للسنة الدراسیة. إذا لم 

لترتیب موعدا إلعادتھ. مالم  1735-436 (402)في االیام المحددة. فیرجي االتصال على ھاتف  /الثانویةاإلعدادیة
یتم اجراء ترتیبات مسبقة الستیعاب الطلبات الخاصة (مثل المدرسة الصیفیة). سوف یتم تعطیل جھاز جروم بوك 

 . 7/6/2020للطلبة الخریجین عن بعد في یوم 
 

 جروم بوك خالل فصل الصیف
 

لھم في وقت العطلة الصیفیة مالم بأجھزة جروم بوك في مناز 11- 2طالب الصفوف : یحتفظ كمنود ان نذكر
على صحة جھاز جروم بوك  ظیاء التي یمكنك القیام بھا للحفایغادروا مدارس لنكولن العامة. فیما یلي بعض األش

 وجاھزیتھ في الخریف المقبل.
كر ذالصیفیة. الرجاء ت /الدراسةیمكنك االستمرار في استخدام جروم بوك خالل فصل الصیف من اجل أنشطة التعلم

 االتي:
 *اشحن جھاز جروم بوك كل لیلة.

 *اعد تشغیل جروم بوك یومیا
) او في 12 – 6*احفظ جروم بوك في حقیبة الحمایة المقدمة من مدارس لنكولن العامة للطالب في الصفوف من (

 )5- 2حقیبة خاصة او حقیبة واقیة للصفوف من (
ك في فصل الصیف الى اتفاقیة االستخدام المسؤول ویتم *كما ھو الحال في العام الدراسي الماضي یخضع جروم بو

 تصفیة جمیع مواقع االنترنت األخرى من قبل مدارس لنكولن العامة.
 ال تخطط الستخدام جروم بوك خالل فصل الصیف؟

 تم شحن البطاریة بالكامل، ثملشحن حتى یلعلى  ھجروم بوك ألكثر من بضعة أیام، ضعإذا كنت ال تنوي استخدام 
 الجھاز تماما. ئاطف

 فتح الرابط التالي لمعرفة كیفیة العنایة بجھاز جروم بوك.یمكن للعوائل 
Families may refer to this resource with best practices to care for the device until school resumes.  



 دعم/مساعدة للطالب

لدینا  .عبیر عن مخاوفھم و اإلستماع إلیھمبمدارس لنكن العامة نعمل على توفیر مكان آمن للطالب لیستطیعوا الت 
ألي طالب(ة) من طالب مدارس لنكن العامة الذین یرغبون  موجودون و متاحونالعدید من الموظفین المختصین ھم 

الطالب التواصل مع من أراد من طرق للرد/اإلجابة بشكل إیجابي.  لدیھم في التحدث/التعبیر عن مشاعرھم و 
على موقعنا، و أن  Safe to Say” button“الزر األخضر، المسؤولین ذوي اإلختصاص یسطیع أن ینقر على 

 یمأل الفورم، سیقوم أحد موظفینا المختصین بالتواصل مع الطالب(ة).
 عن كیفیة الحدیث مع الطفل حول األحداث المؤلمة. نصائح  بھ Hereالتالي مورد یمكنك إستخدامھ  

 
 حساب الوجبات المدرسیة

مع اقترابنا من نھایة العام الدراسي، یمكنك التحقق من رصید وجبة الطالب في أي وقت عن طریق تسجیل الدخول 
. یمكنك أیضا طلب الرصید عن طریق البرید االلكتروني   www.myschoolbucks.com.الى موقع 

foodzone@lps.org  سیتم ترحیل ارصدة الحساب تلقائیا الى 402-436-1743او االتصال على الھاتف .
العام الدراسي القادم إذا بقي الطالب في مدارس لنكولن العامة. یمكن طلب استرداد االموال او التحویالت عن طریق 

نموذج استرداد حساب وجبة  Student Meal Account Refund or Balance Transfer formارسال 
ة . یمكن اجراء الدفوعات على أي ارصد accountsreceivable@lps.orgالطالب او تحویل رصید الى 

 :مستحقة على موقع الصفحة، او بأرسال المبلغ المدفوع الى الحساب على العنوان التالي
LPSDO Box 2, PO Box 82889, Lincoln, NE 68510 

 
 غذیة/المأكوالتتوزیع األ

 
 الوجبات السریعة لطالب مدارس لنكولن العامة خالل شھر یونیو!سوف یستمرتوزیع 
سنة كل یوم اثنین من  18 – 1الوجبات السریعة ألطفالھم أسبوعیا لألطفال من سن  إستالمتستطیع أي عائلة 

 بعد الظھر للمزید من المعلومات ادخل على الرابط التالي: 12:30 –صباحا  11:00الساعة 
For more information about distribution locations, go to our website lps.org and enter keyword “food”. 
 

 خطتنا في الوقت الحالي ھي إستمرار/مواصلة تقدیم الوجبات السریعة كل یوم إثنین خالل شھر یونیو/تموز. 
  

 اإلسبوع المقبل سوف تحتوي أكیاس الوجبات على: 
 فاكھة و حلیب بالكاكاو، graham crackersمقدار من السیلایر، بسكوت  –الفطور 

قطعة لحم البقر أو  chicken fingers or nuggets، صوابع/قطع لحم الدجاج Salisbury steakالغداء: شریحة لحم 
 لحم الدجاج على خبز، فاكھة، عصیر و حلیب بالكاكاو. كفتةعلى خبز، فاكھة، كرات الذرة الشامیة، 

 
 لنكولن الطعام بنك من
 

بأي عائلة الستالم أكیاس الطعام المعبأة مسبقًا من بنك الطعام لنكولن خالل فترة توزیع الطعام. للمزید من  نرحب
 المعلومات وجدول مواعید التوزیع تجده على ھذا الرابط.

 on about their schedule can be found here.More informati 



 
 تسجیل وتقییم طالب الروضة

 
یكون جاھزا لدخول  تموز / جولیو 31ھل لدیك طفال او تعرف طفال سیكون في السنة الخامسة من عمره قبل 

ط في ھذا فقالروضة؟ حان الوقت للتسجیل! نظرا للتوجیھات الصحیة الحالیة، فأننا نأخذ التسجیل عبر االنترنت 
 Please visit our website to start the registrationالوقت. الرجاء زورو موقعنا التالي للتسجیل

process. .  التسجیل، إذا كان لدیكم أي سؤال او ال تستطیعون ملء سوف تحتاجون الى شھادة المیالد للبدء بعملیة
 الطلب عبر االنترنت، الرجاء االتصال بمدرستك.

 
 MyLNKتطبیق 

 
بدلیل مجاني للموارد في لنكولن. یسھل ھذا التطبیق على العائالت التعرف على الخدمات في  یزودك ھذا التطبیق

من دون خطة بیانات او واي فاي . وھو متاح  MyLNKتطبیق مجتمعنا والتواصل معھا واالستفادة منھا. یعمل 
 .Click here for more information للتنزیل لكل من ھواتف أبل واند روید. اضغط ھنا لمزید من المعلومات.

 
 ً    2021-2020فتحت مدیریة التعلیم فرص التوظیف للعام  حالیا

ھل تسعى متحمساً إلى إحداث الفرق؟  اآلن فتحت مدیریة التعلیم فرص التوظیف في وقتنا الحالي للعام الدراسي  
.ھناك طلب كبیر على سائقي البصات، مساعدي سائقي البصات، خدمات التغذیة و مساعدي 2020-2021

تعرف شخصاً یبحث عن عمل جدید، المعلمین/المعلمیات في الصفوف. إذا كنت واحداً من من یبحثون عن عمل أو 
 opportunities/-https://home.lps.org/hr/employment.الحالیة على موقعنا یرجى مراجعة الفرص 

 

 
 

 یستخدم المعلمین/المعلمات أداة مھمة للمساعدة في التعلیم عن بعد
بالقدرة على  ین/المعلماتملتزوید المعل Hapara، تستخدم مدارس لنكن العامة أداة تسمى وجود الطالب في الصف أثناء

، باإلضافة إلى تصفح نشاط/أعمال الطالب على الكروم بوك Google Driveتصفح عمل الطالب(ة) على 
Chromebooks   .مھام الطالب في متناول الید.إبقاء ب ،ھذا من شأنھ إتاحة المجال للمعلمین/المعلمات 

 
خالل الوقت ما  Haparaإذبان التعلیم/الدراسة عن بعد خالل العطلة الصیفیة، سوف یتمكن المعلمین/المعلمات من إستخدام 

 ظھراً، أیام من اإلثنین إلى الجمعة للقیام بما یلي:  12صباحاً إلى  7بین الساعة 
 Chromebook صة بالطالب(ة) على جھاز الكمبیوتر الطالبي اإلطالع على قائمة التبویب المفتوحة الخا ●
 آنیاً.على شاشة الطالب(ة) مشاھدة الصورة الثابتة  ●
 فتح عالمات التبویب على جھاز الطالب(ة) ●
 إرسال رسالة إتجاه واحد (من المعلم(ة) إلى الطالب(ة) تظھر على الشاشة  ●



 لم(ة) لفترة زمنیة معینة. تركیز تصفح الطالب(ة) على مواقع محددة، یحددھا المع ●
 

Note: ملحوظة 
إستخدم المعلمون ھذه األداة القیمة أثناء التدریس وجھاً لوجھ خالل السنوات العدیدة الماضیة. مؤخرأ قامت  ●

 بتوسیع وظائفھا لدعم طرق التعلیم/الدراسة عن بعد. المقاطعة/المنطقة التعلیمیة
القدرة/إمكانیة تشغیل كامیرا الموقع أو المیكروفون الخاص  ال تمتلك مدیریة التعلیم/مدارس لنكن العامة ●

 بالطالب على أي جھاز.
 .إستخدامھ مراقبة سلوك الطالب منھلدعم التعلیم، و لیس المقصود  Haparaتستخدم  ●

 
 


