
 10/7/2020لعوائل مدارس لنكولن العامة  األسبوعيالموضوع: التحديث 
 

 نكولن العامة،عوائل مدارس ل
ويمكنك ان  بكیفیة المضي قدماً في الخريف.  اً كبیر اھتماماأن ھناك نحن نتفھم 

مل فیھا. نحن نع عتباراالمن األسئلة والتفاصیل للنظر بعین  ھائل قدرھناك  ،تتخیل
خططًا  ستر لینكولن حیث نعدابشكل وثیق مع قسم الصحة في مقاطعة النك

 درجة  الخطر في قرص مخاطر الرتفاعلكل حالة من حاالت األلوان األربعة  تفصیلیة
COVID-19. فھم أن ھذا تالنحن نعمل بأسرع ما يمكن، ولكن يرجى   19كوفید

 .اً متغیرة يومیمعلومات  ودراسة متأنیة مع توصیات جديدة و اً تغرق وقتیسس

و   تموز، يولیو/ 20من االول الذي يبدا  األسبوعخالل سوف نتواصل معكم 
نمدكم بمزيد من التفاصیل بشأن الخطط و كیفیة العمل في نطاق األلوان 

كما حددتھا اإلدارة الصحیة  COVID-19 Risk Dialاألربعة للخطر وفقاً 
 .2021-2020قاطعة/مدينة لنكولن خالل العام الدراسي بالم

نسعى للعمل معاً لخلق بیئة  ونحن دعمكم المستمر وصبركم وتفھمكم  نثمن

 .للموظفین والطالب ومجتمعناتعلیمیة آمنة 
 /قائمة الموضوعات الواردة بھذا البريد األلكتروني:فھرساالیكم ، وللفائدةتسھیالً 

  2021-2020: معلومات حول بداية العام الدراسي تذكیر  ●
 التعلیم الخاص  تحديث من ●
كون متاحاً/متوفراً تغییر التاريخ: التعلم عن بعد نموذج إذن/موافقة ولي األمر ي ●

  /تموزيولیو 21يوم 
 المدرسة الىعودة الطالب و إعادة المتعلقات/األشیاء  ● 
 معلومات التخرج ● 
 ال التمھیدي/كندرجارتنتسجیل أطف ● 
 ارس لنكولن العامةبمد فرص التوظیف ● 
 إكمال التعداد السكاني ● 
    MyLNK Appتطبیقات  ●

  2021-2020تذكیر: معلومات حول بدء العام الدراسي 

 ھذا مجرد تذكیر بأن الیوم األول من الدراسة/الدوام سوف يكون على النحو التالي: 



أول يوم دراسي لتالمیذ تمھیدي/الكندرجارتن  –أغسطس/آب  12األربعاء،  ●
  9و  6، و طالب 5إلى الصف 

أول يوم دراسي/دوام بالنسبة لطالب الصفوف  –أغسطس/آب  13الخمیس،  ●
  12و  10، 8، 7

  الطفولة المبكرةفي أول يوم دوام للتعلیم  –أغسطس/آب  17اإلثنین،  ●
preschool 

األول من بدء  األسبوعفي المبكر  نصرافس جدول االتتبع جمیع المداروف س
 .أغسطس/آب) 14-12الدراسة (

 16اإلعالن عنھا للعوائل في معلومات أولیة حول خطط العودة إلى الدراسة قد تم 
 يونیو/حزيران. يمكنك العثور على ھذه المعلومات ھنا

 You can find that information here. 

 خاصالتعلیم ال من تحديث

 emailالتعلیم الخاص ألولیاء األمور بالبريد األلكتروني  سوف يتم إرسال تحديث
 يرجى ترقب البريد األلكتروني. يولیو/تموز. 13بحلول يوم اإلثنین، المصادف 

 يولیو/تموز 21يوم  سوف يكون متاحاً عن بعد  مإذن ولي األمر بالتعلتغییر التأريخ: 

كان قرص لون الخطر على  العامة وإذا كانت الدراسیة تسیر في مدارس لنكولن 
 12الكندرجارتن إلى الصف من أولیاء أمور الطالب بإمكان اللون األصفر أو البرتقالي، 

-2020التعلیم عن بعد خالل العام الدراسي  بةتلقى أبناءھم الطل اختیار ،طوعاً 
القرص على اللون األخضر، فسوف لن يسمح بالتعلیم عن بعد إال  وإذا كان. 2021

للطالب اللذين وضعت لھم خطة فردية "تعلیم خاص" بالتعاون مع إدارة المدرسة 
 ااستجابتنالحال في بروتوكول  وكما ھو ،االعتباراألخذ في  (يرجى. واإلدارة التعلیمیة

في  ةالمقدم ن العامة أو البرامج التعلیمیةولمدارس لنك جمیعالقیاسیة، فقد ال تكون 
 نفس الدرجة من لون الخطر.

، فسوف يُتطلب Zoomالدراسة عن بعد عبر الزووم ابنتك  ابنك اوإذا اخترت أن يتلقى 
يولیو/تموز. مزيد من  21من  بتداءا ةمتاحتكون ھذه الفورمات سمنك ملء فورم 

 يولیو 21المعلومات سیتم ارسالھا الى أولیاء األمور بحلول يوم 
 

 المدرسة الى/األشیاء وإعادة المتعلقاتعودة الطالب 
العام الماضي  تعطى الفرصة للطالب الستالم أغراضھم التي تركوھا في المدرسة

المدرسة. سوف يرسل لكم مدير او مديرة الى  ملكیتھا عائدةوإعادة األشیاء ال



جدوًال زمنیًا دقیًقا لألوقات التي يمكنك  -ايمیل  –المدرسة عبر البريد اإللكتروني 
الطالب الذين كانوا في صفوف الروضة  ھذا يشملالقدوم فیھا إلى مدرستك. 

طالب الصف التاسع والعاشر  والسابع وكذلكوالسادس  الرابع،الى 
 .في العام الدراسي الماضيوالحادي عشر 

وجھاز الشحن  جروم بوكChromebookبجھاز : سیحتفظ الطالب /تنبیهمالحظة
 ..إلى المدرسة عند عودتھم في شھر الثامن /أغسطس ا/يحضرونھا معھمويجلبونھ

 
 معلومات التخرج

 Pinnacle Bank Arena في اشخصیالحضور احتفاالت 
لمناسبة ھذه الستر اسنستمر في اتباع إرشادات إدارة صحة مقاطعة لینكولن النك

   19كوفید  ة الطالب والموظفین وتقلیل انتشارللمساعدة في الحفاظ على سالم
نصحنا بإجراء تغییرات على الحفل بسبب معلومات جديدة ، فسوف نتواصل  في حال

مع العائالت في أقرب وقت ممكن. نشكرك على سعة صدرك وتفھمك ونحن نعمل 
 .من خالل جمیع التفاصیل

 
 جدولال
 

 / تموزيولیو 24الجمعة 
 Northeast High School .الساعة السادسة مساء ايست،نورث ثانوية ة مدرس ●
 

 يولیو 25السبت 
 Southwest High School  صباًحا 8:30، الساعة  ثانوية ساوث ويست مدرسة  ●
 East High School بعد الظھر 1:30، الساعة  ايست ھايثانوية مدرسة  ●
 North Star High School مساءً  6:30، الساعة نورث ستار ثانوية مدرسة  ●
 

 يولیو 26األحد 
 Southeast High School  ظھراً  12، الساعة  سوث ايستثانوية مدرسة  ●
 Lincoln High School مساءً  5:30، الساعة  لینكولن ھايثانوية  مدرسة ●
 

 :للطالب واألسر الذين يحضرون
سیحصل كل طالب على ست تذاكر مع مقاعد مخصصة. سیطلب تذاكر للدخول.  ●

تم تعیین ھذه التذاكر بشكل عشوائي. ستتمكن العائالت من استالم تذاكرھا من 
 8يولیو من الساعة  17يولیو أو الجمعة  15ربعاء المكتب الرئیسي لمدرستھم يوم األ

في  Pinnacle Bank Arena مساًء. في يوم التخرج ، سیكون موظفو 4صباًحا حتى 
 .يحتاجون إلى مقاعد مناسبة أشخاصاو متناول يدھم لمساعدة أي شخص 

 .يرجى البقاء في المنزل19كوفید  إذا كان لديك أي أعراض ●
ص في أسرتك أو أي شخص كان لديك اتصال وثیق به إذا كنت أنت أو أي شخ ●

 .، يرجى البقاء في المنزل 19مؤخًرا ، فقد ثبت أنه إيجابي بالنسبة لكوفید 



 Pinnacle Bank يتوفر موقف سیارات مدفوع األجر في مرآب السیارات بالقرب من ●
Arena إلى الجنوب. 

 بتطبیق سیاسة Pinnacle Bank Arena ، ستقوممن أجل الحفاظ على بیئة آمنة  ●
 الخاصة بھا أثناء احتفاالت Clear Bag  الحقائب اخالء

 .التخرج من مدارس لینكولن العامة 
األبواب الرئیسیة على الجانب الدخول من تفتح األبواب قبل الحفل بساعة. ُيرجى  ●

واتباع التوجیھات إلى منطقة  R خارج شارع Pinnacle Bank Arena الجنوبي من
 .الجلوس

 .للطالب والموظفین واألسرة والضیوفلبس الكمامة ب تغطیة الوجه سُیطل ●
 .يرتدي الطالب القبعات واألثواب ●
 .دقیقة من بدء الحفل 30سیتقدم الطالب إلى الطابق الرئیسي قبل  ●
سیجدون بطاقة االسم الخاصة بھم على الكرسي المخصص  الطالب،عند وصول  ●

 .متاحین لمساعدة الطالب لھم (ترتیب أبجدي) ولديھم مقعد. سیكون الموظفون
سیأخذون البطاقة على كرسیھم معھم إلى خشبة المسرح  الطالب،عند توجیه  ●

 .عند دخولھم المرحلة المتكلمويسلمونھا إلى 
 .سیعمل الموظفون مع الطالب قبل الحفل على نطق األسماء ●
الشخصي مباشرة على موقع مدارس لینكولن العامة للحضور ل افتحسیتم بث اال ●

 .LNK TV Educationة لنكولن التعلیمیة  وقنا
 

 MeTV 10/11 مسجلة مسبًقا على قناةالفتراضیة االمراسم الشاھد 
سیتم بث االحتفاالت االفتراضیة  ،الحضور الشخصيحتفاالت باإلضافة إلى ا

ومكبرات الصوت  2020لعام  LPS Class المسجلة مسبًقا التي تضم كل خريجي
 .MeTV 10/11 يولیو ، على قناة 26المجدولة يوم األحد 

 
 :االفتراضیة المسجلة مسبًقا جدول التخرج األصلي حفالت التخرجتتبع س

 
● Northeast High School                  ظھرا  12اعدادية نورث ايست الساعة 
● Southwest High School بعد الظھر       1:30اعدادية سوث ويست الساعة   
● East High School عصرا                       3:00الساعة  اعدادية ايست ھاي  
● North Star High School عصرا              4:30نورث ايست الساعة  اعدادية  
● Southeast High School مساء             6:00اعدادية سوث ايست الساعة   
● Lincoln High School مساء                  7:30الساعة اعدادية لنكولن ھاي   

 
 توزيع األغذية/المأكوالت خالل شھر تموز

 



سوف تستمر مدارس لنكولن العامة في توزيع الوجبات السريعة خالل شھر 
 تموز/يولیو

 صباحاً  11من الساعة للتنبیه فقط سوف يتم توزيع الوجبات السريعة يوم اإلثنین، 
الوجبات السريعة  استالم . بإمكان إي عائلة12ظھراً في المواقع ال  12:30إلى 

سنة.  للمزيد من المعلومات ادخل على  18- 1/بناتھم أسبوعیا من سن ألبنائھم
 الرابط التالي:

 information about distribution locations, go to our website For more 
lps.org and enter keyword “food”. 

 
 .12الوجبات في ھذه المواقع ال  يمكن ألي عائلة الحصول على

● Arnold Elementary School مدرسة ارنولد االبتدائیة     
● Calvert Elementary School مدرسة كارفرت االبتدائیة     
● Clinton Elementary School مدرسة كلنتون االبتدائیة     
● Huntington Elementary School مدرسة ھنتنكتون االبتدائیة     
● Saratoga Elementary School مدرسة ساراتوكا االبتدائیة     
● West Lincoln Elementary School مدرسة ويست لنكولن االبتدائیة     
● Culler Middle School مدرسة كلر االبتدائیة     
● Goodrich Middle School مدرسة كودرج المتوسطة     
● Lefler Middle School مدرسة لفلر المتوسطة      
● Northeast High School مدرسة ثانوية نورث ايست    
● Lincoln High School مدرسة ثانوية لنكولن ھاي    
● Park Middle School   مدرسة بارك المتوسطة 

 
 

 من بنك الطعام في لنكولن 
مسبقا من بنك الطعام  /مجھزةنرحب باي عائلة تود ان تستلم أكیاس طعام معدة

 عن الجدول تجدوه في الرابط التالي  أكثرمعلومات  الطعام.لنكولن خالل فترة توزيع 
More information about their schedule can be found here.  
 

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

يكون جاھزا لدخول الروضة؟ حان الوقت للتسجیل! نظرا للتوجیھات الصحیة  ولیوي
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 
 

 وظائف مفتوحة للتقديم في مدارس لنكولن العامة
توجد وظائف مفتوحة في مدارس  ھل أنت متحمس وتتطلع إلى إحداث فارق؟

  .2021-2020لینكولن العامة حالیًا للعام الدراسي 
 الحافالت،سائقي  /مساعديھناك طلب كبیر على سائقي الحافالت، ومرافقون

إذا كنت أنت أو أي شخص  .وموظفي خدمات التغذية، ومساعدات الفصول الدراسیة
 تحقق من الفرص الحالیة على موقعنا أدناه: جديدة،تعرفه تبحث عن وظیفة 

./opportunities-https://home.lps.org/hr/employment 
 

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

ان تكمل  ك. يمكن2020المتحدة قانونا ان يحصي نفسه في اإلحصاء السكاني 
االستبیان على االنترنت، او بالھاتف، او بالبريد االلكتروني.  ردودك تكون سرية 

 2020census.gov.ومھمة. لمزيد من المعلومات انتقل الى الرابط التالي. 
 

 MyLNKتطبیق 
بدلیل مجاني للموارد في لنكولن. يسھل ھذا التطبیق على  يزودك 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 informationأبل واند رويد. اضغط ھنا لمزيد من المعلومات. 


