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   LCPS ز�خانوادە ها و کارمندان ع� 
 

، مراقبت از جامعه و رفع  LCPSتداوم آموزش همه دا�ش آموزان  یدن همچنان به اصالح برنامه هاو شهرستان ال  مدارس عمو�
 . م�خوان�د را موضوعات  ر یاطالعات و سا ن�آخ�  ر �دهد. در ز  دا�ش آموزان ، خانوادە ها و کارمندان ادامه � یازها�ن

 
 استمرار آموزش

 ��تعط یرا برا LCPSاز راە دور  ی�ی ادگ�برنامه  س�ال دک�ت اش� LCPSآموزش  ر یمد ار �مارس ، دست 31مدرسه  رەیمد ئتیدر جلسه ه
س است ، شامل روند و  ل�ادامه تحص ت�وب سادر  برر� یط�ح ، که برا نیا ارائه داد. عنا� اص� COVID-19مدارس  در دس�ت
 15که از   د �جد آموز�ش  یمحتوا ل�تح�  ،سوم ��سه ماهه تحص یبرا در� انجام �شدە یانجام کارها یادا�ش آموزان بر  بهمهلت 

و دا�ش آموزان  نآموزا انگل�� ز�ان یبرا اضا�ض  بایض یسه ماهه سوم و چهارم؛ �شت یبرا یبند نمرە یها وەیش ،شود  آغاز � ل�آور 
 . است و خانوادە ها  لمانمدرسه ، مع رانیمد یها ت�. نقش ها و مسئولت�معلول یدارا

 
 

ان کارهای عقب افتادە  نمرات سه ماهه سوم و ج�ب
گزارش سه ماهه   یبود. کارت ها ��روز مدرسه قبل از تعط ن�که آخ�   شدە استمارس در نظر گرفته  11سه ماهه سوم، روز  ن�آخ� 

فت�بر اساس پ یی ابتدادا�ش آموزان   24ا پا�ان نمرە گذاری کارنامه های آنان تو  خواهد شد  یگذار   ه�مارس پا 11دا�ش آموزان تا  �ش
ستان یس هاال کسه ماهه سوم   نمراتآور�ل نهایی خواهد شد.  بر اساس کارهای تکم�ل شدە شان تا �ازدهم  مقطع راهنمایی و دب�ی

ض خواهد شد.  فرصت دادە خواهد شد تا کارها�شان را  که کارهای عقب ماندە و انجام �شدە دارند، دا�ش آموزایض  یبرامارس تعینی
را کامل کردە و زمان دارند تا تکال�ف عقب ماندە  ل�آور  17دا�ش آموزان دورە متوسطه تا  تکم�ل کنند و بعد نمرە گذاری خواهد شد. 

 24مراحل نمرە گذاری تا  نمرات سه ماهه سوم را در کارنامه دا�ش آموزان وارد خواهند کرد و معلمان   تح��ل دهند تا ارز�ایب شود. 
 آور�ل اتمام خواهد �افت. 

 

 ل�آور  10تا  ل�آور  6

ض تع ی، اما در روزها هستند  ل�عطحص�� تسال تتا اتمام مدارس  ا�رچه  آموزش 2020-2019مصوب  LCPS مدارس م�تق� شدە  ینی
برنامه که هفته تعط�� بهارە است،   ل�آور  10تا جمعه  آور�ل 6از راە دور از دوشنبه  ی�ی ادگ� یفرصتها نی. بنابراادامه خواهد �افت

 . �شدە است یز �ر 
 

 ل�آور  14 و  13

 ت�از فعال این دو روز . دا�ش آموزان داشتخواهند  یحرفه ا یز �توسعه و برنامه ر  برنامه آموز�ش  ل�آور  14و  13 روزهای ها معلم
 . شود  آغاز � ل�آور  15از چهارشنبه   د �جد یو آموزش ها خواهند کرد استفادە  ها ارائه شدە توسط معلم ی�ی ادگ� یها

 
  

 ەبهار  تعط��در طول  یی غذا یبرنامه وعدە ها
 10-ل�آور  LCPS 2019-2020 )6 آموز�ش مدارس الودن م�در تق�  تعط�� بهارەدر طول هفته  LCPS یی غذا یوعدە ها س��و 
 س�، �و  ل�آور  8تا چهارشنبه  ل�آور  6. از روز دوشنبه ، دامه خواهد داشتبه ارائه صبحانه و ناهار برای دا�ش آموزان ا) ل�آور 

. ادامه خواهد داشت، غذا م�دهند  ل�ات��وس مدرسه تح�  ق�که از ط�   یافرادتوسط و  مدارسدر طبق برنامه فع�،  یی غذا یوعدە ها
 برا آمادە تح��ل خواهد بود. ،  ل�آور  8چهارشنبه روز ،  ل�آور  10و جمعه  ل�آور  9پنجشنبه ،  یروزها یی غذا یوعدە ها

�
 یلطفا

ض شود نارائه م� غذا در آنها که   مدار� ست�ل. د �مراجعه کن نقشه تعام�، به تح��ل غذا  یات��وس برا ستگاە�ا ن�ک�ت �زدن یی شناسا  �ی
س است.  نیبصورت آنال   در دس�ت

 
 

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation
https://www.lcps.org/Page/221784
https://www.lcps.org/Page/221784
https://lcps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=615171005a9a4ccf8f38c86b387632a0
https://www.lcps.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=298483&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=373601&PageID=227460


داد وجوە پرداخت شدەدرخواست   اس�ت

دادیتوانند مبلغ  ، خانوادە ها و سازمان ها � ی مدارسدادها�ها و رو  ت�توجه به لغو فعال با  مشخص شدە  ر �را طبق آنچه در ز  اس�ت
و  الت�، اجارە �سه یی دا�شجو یی غذا ی(وعدە ها د �درخواست کن د �توان است درخواست کنند. سه ن�ع باز�رداخت وجود دارد که �

 . د �کن  اهدەمش ر �) ، در ز گر�موارد د ر یسا

داد وجوە پرداخیت برای  آموزان دا�ش یی غذا یوعدە ها اس�ت

داد  درخواست  یی غذا یوعدە ها وند یبا استفادە از پ LCPS ت�وب سا ق�توان از ط�  را � یی غذا یوعدە هاوجوە پرداخت شدە  اس�ت
(Meals Link)ض پا ان�ب �در امتداد نوار م  پرداخت انجام داد.  یها نه�و سپس انتخاب گ�  ینی

 
 •  https://www.lcps.org 
ض از نوار ابزار در پا •  د�کن  ک�کل  MEALS ی، بر رو  ینی
 د�قرمز انتخاب کن را از نوار کا�ش   Payment Options نوار پرداخت نه�گ�   •
داد به  از �به "ن •  )د�مراجعه کن ر �(به مثال ز  د �برو ”?Need a Refund“ " د�دار  از �ن اس�ت

 

 انتقال � �ابد.  گر �د ��به سال تحص ش آموزان انجام شدە به حساب دا� یپرداختها

  با 
�
دادی خود  افت�در  یروز برا 60 - 30توجه به حجم درخواست ها ، لطفا  . د �ده زمان مبلغ اس�ت

داد وجوە پرداخیت   الت�اجارە �سه اس�ت

داد  درخواست  ارسال کرد.  facilityuse@lcps.orgبه آدرس  ل�م�ا ق�توان از ط�  را � الت�اجارە �سه اس�ت

  با 
�
دادی زمان  افت�در  یروز برا 60 - 30توجه به حجم درخواست ها ، لطفا  . د �دهمبلغ اس�ت

 

 گر�د یهمه باز�رداختها

داد وجوە ند یفرآ  یباز�رداخت ها را به صورت کارآمد پردازش کند و به زود گر �شدە اند که بتواند انواع د م�تنظ یبه گونه ا اس�ت
 . خواهد شد ارائه  یش�ت �اطالعات ب

با چالشهای  که هر روز    LCPS یخانوادە هاو تحمل پذیری شما یر ی، شور و شوق ، انعطاف پذ ت�خواهم از ادامه حما ، � ان�پا در 
، مملو از  ە�ی و غ اجتما�شبکه های رسانه ها ،  سپاسگزاری کنم.  قدردایض و گذشته ا�د،   ش�به نما COVID-19توسط  بوجود آمدە

هر کدام با  را �هستند ز  انجامدر حال  گان�از دوستان و همسا ت�هستند که در حما یی در مورد افراد و گروهها خویب  ار ��س یداستانها
ا  دلگرم کنندە، دهند  �شان � گر �کد�جامعه �سبت به  یکه اعضا  سخاوت و مه��ایض  دن�دمنح� به فرد خود رو�رو هستند.  ط��ش

 ق�دهد. من شما را �ش�  � ت�ن به آن اهمدو ال  ناح�ههستم که به همان اندازە از  یاز جامعه ا که جزیئ   مکن  من افتخار � و است 
 ه�جامعه خود تا حد ممکن توصمحافظت از خود ، خانوادە و  یبرا و درمایض  که مقامات بهداشیت   یا انه�ی شگ�اقدامات پ به نم که�کم
 . کرممتشبرای دلسوزی که �شان م�ده�د  و از شما  د �نند، ادامه دهک�م

 
 خالصانه،

 
  امز �ل�و  ک�ر دک�ت ا

 آموز�ش ناح�ه الودن ��رست

https://www.lcps.org/

