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 ، األمور وأولياء الطالب أعزائي
 

 ، الجمعة يوم Schoology إلى والوصول الطالب جداول ستتوفر  !2021-2020 الدراسي العام في بكم مرحبًا 

": الزمني الجدول" التبويب عالمة ضمن ParentVue / Student / Vue في ، قريبًا وربما ، أغسطس 28

https://portal.lcps.org/.   معلومات" التبويب عالمتي في الموجودة المعلومات تحديث على اآلباء تشجيع يتم 

 االتصال فالرجاء ، المرور كلمة في مشكالت لديك كانت إذا أو حساب لديك يكن لم إذا  ".حسابي" و" الطالب

 المعلومات إرسال سيتم  .LCPS طالب لجميع واحد حساب لديك سيكون  .فيها طفلك تسجيل تم التي بالمدرسة

 رسالة ستأتي  .StudentVUE و ParentVUE خالل من عليها والتوقيع المطلوبة والنماذج المهمة

Connect Ed اإلرشادات مع. 
 

 في التسجيل أثناء إجراؤها تم التي الدورة اختيارات يعكس الذي للعام الدراسي الفصل جدول مسودة الطالب سيجد 

 حيث BRHS وإدارة االستشارة قسم قبل من وقت أي في للتغيير عرضة الزمنية الجداول أن مالحظة يرجى  .الدورة

 الجدول تعارض: فقط التالية لألسباب الجدول تغييرات إجراء سيتم  .الدراسية الفصول وإضافة الموازنة نواصل

 فيرجى ، عليك ينطبق األسباب هذه أحد كان إذا  .المكتمل غير الزمني والجدول ، المناسب غير والتنسيب ، الزمني

  BRHS School ويب موقع على اإللكتروني البريد عناوين توجد  .مدرستك بمستشار االتصال
gCounsellin   BRHS School Counseling websiteمع االجتماع في فقط األخرى التغييرات في النظر سيتم 

 .المعلم أو الفصل طلبات استيعاب يمكننا ال  .األول الربع في والطالب والمستشار والمعلم الوالد
 

 :للطالب األخير االسم حسب المستشار تعيينات 
 (اإلنجليزية اللغة ومتعلمي A-BUC) ستراتون مولي•  

 (الخاصة والبرامج BUD-GL) أوبزود تشاد•  

 (GO-LEO) كوباتوف فانيسا•  

 (LEP-PAV) كيلر فانيسا•  

 (اإلنجليزية اللغة ومتعلمي PAW-SID) كرول جيني•  

 (SIE-Z) كيور تايلور•  

 

 العودة أحداث حول معلومات على ستحتوي التي Connect-Ed ورسائل الويب لموقع خاص اهتمام إيالء يرجى 

 هو أغسطس من والثالثين الحادي في يبدأ الذي األسبوع  .والمزيد Schoology و المدرسة إلى

 وأولياء الطالب/  الصاعد التاسع الصف لطالب والتوجيه ، 21-20 الترحيب رسالة ذلك سيتضمن  ".سبارتانمانيا"

 .المعلمين مع الرائع لالجتماع 12-9 الصفوف في للطالب المفتوح االفتراضي والبيت ، الجدد األمور
 

 ويب موقع انظر  .واحد يوم وهو سبتمبر 8 الثالثاء من بدًءا يوم كل من صباًحا 9:00 الساعة في المدرسة ستبدأ 

 األولى الفترة إلى تقريًرا الطالب سيقدم  .اليوم/  الجرس لجدول return to school المدرسة إلى العودة تحت المدرسة

 .B أيام في لالستشارة الخامسة والفترة A أيام في لالستشارة
 

https://portal.lcps.org/
https://portal.lcps.org/
https://portal.lcps.org/
https://sites.google.com/lcps.org/broadrunschoolcounseling/general-information/counseling-staff
https://www.lcps.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=728&ModuleInstanceID=286207&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=383202&PageID=6094


 طوال مهمة معلومات على حصولك لضمان  .لالتصال متكررة كطريقة Connect-Ed الرسائل نظام نستخدم نحن 

 التبويب عالمة في الصحيحة االتصال معلومات لدينا أن من التأكد يرجى ، الطالب سالمة وألغراض الدراسي العام

 .ParentVUE في" حسابي" و" الطالب معلومات"
 

 التقدم لمراقبة منتظم بشكل StudentVUE و ParentVUE إلى الوصول على والطالب اآلباء تشجيع يتم 

 األمور ألولياء يمكن  .ParentVUE في التقارير بطاقات عرض يمكن عندما اإلخطار إرسال سيتم  .األكاديمي

 .المدرسي اإلرشاد مكتب من التقرير بطاقة من مطبوعة نسخة طلب والطالب
 

 نشاط في المشاركة على طالب كل نشجع  ".والشخصية الفردية اإلنجازات تعزيز" على تركيزنا مهمتنا بيان يتضمن 

 مشارًكا تكون عندما أكثر المدرسة تعني  .العام بداية مع تقريبًا واالجتماع التنظيم على األندية ستعمل  .مدرسي

 هنا موجودون والموظفون التدريس هيئة أعضاء  .الفرص من العديد مع مدرستك هي Broad Run  .ومهتًما

 !عظيم عام إلى نتطلع ونحن  .ودعمك لمساعدتك
  

 بإخالص، 
 

 
 

 هفوزدوفيتش وجنيفر سباج ديفيد 
 الرئيسي المدير مساعد 

 

 
 
 

 ، باربور دارنيل ، رنفوال تشاد 
 رئيسي مدير مساعد رئيسي مساعد 

 

 
 
 

 فيسمير تانويل ، سارافيناس كيسي 
 المدرسي اإلرشاد عميد مدير 
 


