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 التكنولوجیا توزیع ، VDOE إرشادات حول تحدیث: الموضوع 
  
 :LCPS وموظفي عائالت اعزائي  
  
 نشرت ، الدراسي العام من المتبقیة للفترة الوالیة مستوى على المدرسیة المباني إغالق عن نورثم الحاكم إعالن بعد ، مارس 23 في 

 التقییم اعتبارات التوجیھ یشمل.  التعلم واستمراریة االعتمادات ومنح التخرج متطلبات حول إرشادات فیرجینیا في التعلیم وزارة
 صرح.  التخرج بمتطلبات یتعلق فیما المدرسة ألقسام محددة ومرونة ، المدرسة إغالق فترة طوال التعلیم استمراریة وتوفیر ، والدرجات

 األمام إلى مسار ورسم توجیھاتنا بمراجعة المدرسة أقسام تقوم بینما" أنھ الصباح ھذا صحفي بیان في ، العام التعلیم مراقب ، لین جیمس
 المتعلمین ذلك في بما ، المتعلمین جمیع  باحتیاجات ویفي عادل قرار كل أن من التأكد علیھم یجب ، أفضل بشكل الفریدة ظروفھم یناسب

 . "لجددا
  
 یجب دبلوم على الحصول نحو مسار على كان طالب كل أن علىنتفق  الحاكم و أنا" ، لین الدكتور قال ، المتخرجینبطالب  یتعلق وفیما 

 وتحدید التوجیھ مراجعة عملیة في LCPS."  حیاتھ من التالیة المرحلة إلى واالنتقال المحدد الوقت في التخرج على قادًرا یكون أن
 .84000 عددھم البالغ الطالب جمیع احتیاجات لتلبیة مالءمة األكثر التالیة الخطوات

  
 االتصال ونقاط Chromebook أجھزة 
 مع المدارس مدیرو تواصل وقد.  بالفعل لدیھم لیس الذین 12-3 الصف في للطالب غًدا Chromebook أجھزة توزیع في LCPS سیبدأ 

 فیرجى ، مدیرك من تسمع ولم LCPS Chromebook لدیھ لیس 12-3 الصف طالب كان إذا.  العملیة ھذه بخصوص مجتمعاتھم
 .الخطة حول المزید لمعرفة بھ االتصال

  
 إلى المستندة التعلیمات إلى الوصول ضمان في للمساعدة المحمول الھاتف عبر لإلنترنت الساخنة النقاط بعض بشراء أیًضا LCPS قامت 

 األسر في 12-3 الصفوف في للطالب الساخنة النقاط لتوزیع األولویة یعطي LCPS.  الممتد إغالقنا أثناء والموظفین للطالب اإلنترنت
 االتصال أو اإلنترنت عبر النموذج إكمال العائالت على یجب ، جھاز لطلب.  أسرة لكل واحدة اتصال نقطة حد یوجد.  حاجة األكثر
 .األسبوع أیام.  مساءً  5 و صباًحا 8 الساعة بین  2112-252-571 الرقم على LCPS تكنولوجیا دعم بمركز

  
 الوجبات خدمة خریطة 
 أنحاء جمیع في للتوقف الوجبات بتوزیع الحافالت وتقوم ، مدرسة 28 في لالستالم السریعة والغداء اإلفطار وجبات تقدیم LCPS تواصل 

 .لطالبك وجبات اللتقاط لك األقرب الموقع لتحدید التفاعلیة الخریطة إلى الرجوع یرجى.  المقاطعة
  
 .الجدیدة بیئتنا مع نتكیف بینما المستمرة مرونتك على نشكرك 
  
 بإخالص، 
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