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 :التدریس ھیئة وأعضاء LCPS عائالت عزیزي 
 ورعایة ، LCPS طالب لجمیع التعلیم الستمراریة خططنا تحسین العامة لودون مقاطعة مدارس تواصل 

 المعلومات أحدث یلي فیما.  التدریس ھیئة وأعضاء واألسر للطالب المتطورة االحتیاجات وتلبیة المجتمع
 .وغیرھا المواضیع ھذه حول

 المرحلة األخیرة طالب ل المرسلة التخرج خطط حول مھمة أخبار 
 مدرسة كل ستعقد: المھمة األخبار بعض مع الیومالمرحلة األخیرة   LCPSطالب كل إلى رسالة أرسلت لقد 

 متى اآلن حتى نعرف ال.  آمنًا ذلك یكون عندما ، شخصي تخرج حفل تخرج فصل مع LCPS في ثانویة
 من بدالً .  كلمتنا لك.  تخرج حفل تعقد سوف تخرج فصل مع ثانویة مدرسة كل ولكن ، االحتفاالت ستقام

 بشأن أفضل معلومات على للحصول االنتظار نرید ، اآلن التخرج لمراسم جدیدة مواعید عن اإلعالن
 على األشخاص سیساعد الكافي اإلشعار أن ندرك نحن.  االحتفاالت إلجراء آمنًا سیكون الذي الموعد

 احتفاالً  تخرج فصل مع ثانویة مدرسة كل ستعقد ، كبدیل ولیس ، أولیة كخطوة.  للحضور التخطیط
 ونحن حتى واالتصال الصف لوحدة فرصة افتراضي احتفال كل سیكون.  یونیو في 20' لفئة افتراضیًا

ً  االحتفاالت إلى نتطلع  تم.  االفتراضیة االحتفاالت لھذه التخطیط في الطالب المدیرون سیشرك.  لوجھ وجھا
طالب  إلى مباشرة اإللكتروني البرید عبر أرسلتھا التي المرفقة الرسالة في إضافیة تفاصیل تضمین

 .المتخرجین 
 قریبًا التعلم دلیل رسائل تبدأ 
 إلى بھا الخاصة التعلیم استمراریة خطة من كجزء البرید عبر التعلم أدلة إرسال في LCPS ستبدأ 

 المنازل إلى األول البرید یصل أن المتوقع من.  القادمة القلیلة األیام خالل الطالب من محددة مجموعات
 :یلي ما تعلیمیة أدلة سیتلقون الذین الطالب بین ومن. أبریل 20 بحلول

 ؛) المستقبلیة المراسالت من االنسحاب تختار قد( K-2 الصفوف•  
 ؛ الحضانة•  
 ؛) ECSE( المبكرة الطفولة مرحلة في الخاص التعلیم•  
 و  ؛ الثانیة إلى الروضة من اإلنجلیزیة اللغة متعلمي•  
  •K-2 المعدلة الدراسیة المناھج. 
 من العدید تمتلك.  المجموعات ھذه في أطفال لدیھا عائلة 19000 حوالي إلى بریدیة رسالة أول تسلیم سیتم 

 من التعلم أدلة تنزیل لھم یتیح مما ، منازلھم في اإلنترنت إلى الوصول وإمكانیة كمبیوتر أجھزة العائالت
 البریدیة الرسائل في" االشتراك إلغاء" K-2 في للوالدین یمكن.  المدرسة لقسم التابع التعلیم استمراریة موقع

 تدعو ، والنفقات الموارد على للحفاظ كوسیلة.  المنزل في بھم الخاصة التكنولوجیا واستخدام المستمرة
LCPS عن المراسالت في االشتراك إلغاء في للنظر التكنولوجیا إلى الوصول إمكانیة لدیھا التي العائالت 
 .اإلنترنت عبر النموذج ھذا إكمال طریق

 اللغویة المساعدة خدمات 
 أو الشفویة الترجمة خدمات إلى تحتاج التي العائالت LCPS Language Assistance Services تدعم 

 خدمات تتوفر.  والمدارس المركزي المكتب في طالبھا تعلیم في لالنخراط التحریریة الترجمة خدمات
 ولترجمة المدرسة في الفوریة للترجمة ، LCPS COVID-19 الساخن الخط خالل من الشفویة الترجمة
 .والوثائق المجتمع رسائل

 ، الطفل دراسة واجتماعات ، والمعلمین اآلباء مؤتمرات المدرسة على المعتمدة الفوریة الترجمة یتضمن 
 504 و ، الطالب ألھلیة 504 القسم واجتماعات ، IEP واجتماعات ، الخاص للتعلیم األھلیة واجتماعات



  LCPS األطفال عن البحث مركز خالل من والتقییم الفحص خدمات إلى باإلضافة ، الخطة اجتماعات
Child Find . 

 والباشتو) السورانیة( والكردیة والكوریة والھندیة والفارسیة والداري العربیة باللغات اللغات خدمات تتوفر 
 المساعدة خدمات مجموعة من الدعم لطلب.  والفیتنامیة والتوي واإلسبانیة والبنجابیة والبرتغالیة والفارسیة

 ةاللغوی المساعدة خدمات مع روزین سارة مع التواصل واألوصیاء اآلباء على یجب ، اللغویة
sarah.rosin@lcps.org. 

 الرسوم استرداد حول إضافیة معلومات 
 إغالق قبل المدرسیة واألحداث لألنشطة المدفوعة الرسوم استرداد والمنظمات العائالت من العدید تتوقع 

 العجلة وراء الطالبرسوم و ، السیارة للطالب  وقوف ورسوم ، الربیعیة الریاضیة الرسوم مثل ، المدارس
 المستردة المبالغ ھذه على للحصول بالمدارس لالتصال للعائالت حاجة ھناك لیست.  المیدانیة والرحالت ،
 المبالغ بإصدار المالیة والخدمات األعمال وإدارة المدرسة في الحسابات كاتب/  المالیون الفنیون سیقوم  ؛

 ، األموال رد عملیات بشأن محددة أخرى أسئلة لدیك كانت إذا.  الرسوم من األنواع لھذه تلقائیًا المستردة
 طلب حول معلومات إرفاق یتم.  طفلك بمدرسة الحسابات كاتب/  المالیة الشؤون بفني االتصال فیرجى
 .المرافق واستئجار الطالب لوجبات األموال استرداد

 LCPS األمور وأولیاء للطالب الھامة الموضوعات حول المتاحة المعلومات أحدث بتوفیر ملتزمة تزال ال 
-    .، LCPS COVID-19 الساخن بالخط االتصال فیرجى ، نعالجھ لم سؤال لدیك كان إذا.  والموظفین

 معلومات لطلب COVID-19 بـ الخاصة الشائعة األسئلة صفحة في النموذج استخدام أو-571  252-6499
 .إضافیة

 بإخالص، 
 .إد ، ویلیامز إریك 
 المشرف 


