
 

 
 2020 أبریل 28

 
 
 :التدریس ھیئة وأعضاء LCPS عائالت عزیزي 
 
 لتوفیر جاھدین نسعى ، الجدیدة لبیئتنا المتطورة والفرص التحدیات مواجھة في األمام إلى العامة لودون مقاطعة مدارس تقدم مع 

 في بما ، المھمة األمور من العدید حول تحدیثات یلي فیما.  القسم عبر والموظفین العائالت تھم التي الموضوعات حول متكررة معلومات
 ألولیاء معلومات وجلسة CogAT اختبار ونتائج Google Meet حول الشائعة واألسئلة 21 المالیة للسنة المدرسة مجلس میزانیة ذلك

 .اإلعاقة ذوي الطالب أمور أولیاء/  األمور
 
 21 المالیة السنة میزانیة بین التوفیق سبل في ینظر المدرسة مجلس 
 
 التمویل انخفاض مع أبریل 7 في اعتمدتھا التي 21 المالیة السنة میزانیة بین التوفیق سبل في الیوم لودون مقاطعة مدرسة مجلس سینظر 

 الوالیة تغییرات خلقت ، المستقبلیة اإلیرادات في المتوقع النقص إلى استناًدا.  فرجینیا وكومنولث لودون مقاطعة من اآلن المتاح
 على یجب.  المخصص والتمویل LCPS 2020-2021 لـ المقترحة التشغیلیة المیزانیة بین دوالر ملیون 73 بـ یقدر فرقًا والمقاطعة

 تسویة تسمى عملیة في والمقاطعة الوالیة تخصصھا التي المستویات إلى المیزانیة في المدرجة النفقات تعدیل اآلن المدرسة مجلس
 وخیارات توصیات على یحتوي معلومات عنصر LCPS موظفو سیقدم عندما ، الیوم المدرسة مجلس اجتماع في ھذا أیبد.  المیزانیة

 فيھ العام للتعلیق فرصة مع المیزانیة تسویة عمل جلسة المدرسة مجلس سیعقد.  2021 المالیة للسنة التشغیلیة المیزانیة في للتخفیضات
 .مایو أواخر في المنقحة المیزانیة اعتماد قبل ، مایو 12

 
 للوالدین Google Meet حول الشائعة األسئلة 
 
 Google Meet معلمو یستخدمھ الذي الفیدیو الجتماعات الرسمي األساسي النظام ھو LCPS مع متزامنة اجتماعات استضافة عند 

 أذونات مؤخًرا LCPS حّدث ، Google Meets یستضیفون الذین للمعلمین للمعلمین المرونة من قدر أقصى توفیر أجل من.  الطالب
Google Meet استخدام حول شائعة أسئلة التعلیم إدارة نشرت.  لمستخدمینا Google Meet موقع على ونشرت Continuity of 

Education الویب على.https://www.lcps.org/Page/228620   
 
 )CogAT( المعرفیة القدرة اختبار درجات 
 
) CogAT( المعرفیة القدرة اختبار درجات إصدار سیتم ، LCPS في الموھوبة األھلیة عملیة على المدارس إغالق عملیات لتأثیر نظًرا 

 من كجزء CogAT درجات استخدام كیفیة فھم على لمساعدتك.  مایو شھر منتصف في األوصیاء/  اآلباء إلى الثاني الصف لطالب
 ، الدرجات ھذه حول إضافیة أسئلة لدیك كانت إذا.  CogAT حول المرفقة الشائعة األسئلة وثیقة قراءة یرجى ، الموھوبة األھلیة عملیة

 .طفلك مدرسة في) الموھوب( البحث معلم إلى إلكتروني برید إرسال فیمكنك
 
 أبریل 30 الخمیس اإلنترنت على اآلباء معلومات جلسة 
 
 ووضع) TDLPs( المؤقتة بعد عن التعلیم خطط القتراح العائالت مع LCPS في الخاص التعلیم فریق أعضاء یتواصل ، أبریل 8 منذ 

.  LCPS في التعلیم استمراریة خطة في المشاركین اإلعاقة ذوي الطالب لدعم مخصصة الخطط ھذه.  تنفیذھا وبدء علیھا األخیرة اللمسات
 ، TDLP عملیة حول أسئلة لدیھم یزال ال ربما األمور وأولیاء اآلباء بعض أن نعلم فإننا ، اآلن موجودة الخطط ھذه من العدید أن حین في

  االبتدائیة المرحلة في الخاصة االحتیاجات ذوي للطالب LCPS تقدمھ الذي والدعم طالبھم احتیاجات لتلبیة العائالت مع نتعاون وكیف
 .الثانویة والمستویات

https://www.lcps.org/Page/228620


 
 ذوي الطالب أمور ألولیاء اإلنترنت عبر معلومات جلسة سنستضیف ، لدیكم تكون قد التي األسئلة من وغیرھا األسئلة ھذه على لإلجابة 

 .مساءً  6:30 إلى 5 من ، أبریل 30 الخمیس یوم اإلعاقة
 
  https://mylcps.webex.com/mw3300/mywebex .اآلن للدورة ھنا التسجیل یرجى 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHy- .النموذج ھذا باستخدام مقدما األسئلة إلرسال مدعوون اآلباء 

SX8wvwg0Mz5mGBlmIE81OjWUORPAH6nTEWpnWVIUgHiw/viewform  
 
 إلى 6 من ، مایو 6 في) SEAC( الخاص للتعلیم االستشاریة اللجنة اجتماع في األخرى الھامة والمواضیع TDLPs مناقشة ستتم كما 

 .قریبًا متاًحا SEAC الجتماع التسجیل سیكون.  ءً مسا 7:15
 
 لودون مقاطعة حكومة من اإلسبانیة باللغة COVID-19 نصیة رسائل 
 
 ).COVID-19( الجدید التاجي فیروس بخصوص اإلسبانیة باللغة نصیة رسائل لتلقي االشتراك اآلن لودون مقاطعة في للمقیمین یمكن 
 
 .888777 إلى LCCOVIDESP أرسل ، الخدمة ھذه في لالشتراك 
 
 لتلقي أساسیة كلغة اإلسبانیة لدیھم الذین مجتمعنا ألفراد االستخدام سھلة إضافیة طریقة لتوفیر الجدیدة الخدمة المقاطعة أطلقت 

 وبرامج ، COVID-19 من والعالج الوقایة حول معلومات لودون مقاطعة تنشرھا التي المنتظمة النصیة الرسائل ستوفر.  المعلومات
 نشر یتم.  المناسب الوقت في األخرى التعلیمیة والرسائل الرئیسیة األخبار وتحدیثات ، الوباء أثناء السكان لمساعدة المقاطعة وخدمات

 .loudoun.gov/COVIDespanol على اإلسبانیة باللغة اإلضافیة COVID-19 موارد
 
 .888777 الرقم إلى" LCCOVID19" یرسلون الذین ألولئك اإلنجلیزیة باللغة أیًضا COVID-19 نص تنبیھات تتوفر 
 
 متاحین یزاالن ال السؤال ونموذج الساخن الخط 
 
 الشائعة األسئلة ویب وصفحة COVID-19 (571-252-6499) ساخن خط على LCPS یحتوي ، للتذكیر 

https://www.lcps.org/COVID19     عبر نموذج أیًضا ھناك.  التاجي الفیروس على القسم رد حول المعلومات أحدث تتوفر حیث 
 .   وقت أي في كتابة األسئلة إرسال یمكنك حیث اإلنترنت

https://docs.google.com/forms/d/1O89XFudSpxi1cpk3vQlzcKwpH7ITliGpomAaVvi5t7o/viewform?ts=5e
580d7e&edit_requested=true   أحدث حول لدیكم تكون قد أسئلة أي لطرح الموارد ھذه استخدام على العائالت تشجیع یتم 

 .القسم عبر واألنشطة الخطط
 الخاصة والتوجیھات الوقائیة بالتدابیر االلتزام في االستمرار على والموظفین األمور وأولیاء الطالب جمیع LCPS أشجع ، للتذكیر 

 إلى األمر ھذا نتبع أن المھم من ، COVID-19 انتشار حول مشجعة أنباء ظھور مع حتى.  منھا والوقایة األمراض مكافحة بمراكز
 من المزید لمنع لدینا المجتمع رعایة مبادرة من كجزء فقط األساسیة الرحالت على المنزل عن بعیًدا السفر ویقتصر ، ممكن حد أقصى
 .COVID-19 فیروس  انتشار

 
 ھیئة وأعضاء الطالب ورفاھیة بصحة بشدة أھتم فإنني ، لودون مقاطعة في العامة المدارس على مشرفًا بصفتي أنھ العلم یرجى 

 .األوسع لودون ومجتمع وأسرھم التدریس
 
 بإخالص، 
 
  
 
 .إد ، ویلیامز إریك 
 المشرف 
 
 
 

https://mylcps.webex.com/mw3300/mywebex
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHy-SX8wvwg0Mz5mGBlmIE81OjWUORPAH6nTEWpnWVIUgHiw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHy-SX8wvwg0Mz5mGBlmIE81OjWUORPAH6nTEWpnWVIUgHiw/viewform
https://www.lcps.org/COVID19
https://docs.google.com/forms/d/1O89XFudSpxi1cpk3vQlzcKwpH7ITliGpomAaVvi5t7o/viewform?ts=5e580d7e&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1O89XFudSpxi1cpk3vQlzcKwpH7ITliGpomAaVvi5t7o/viewform?ts=5e580d7e&edit_requested=true


 
 
 

                                    2020 CogAT Frequently Asked Questions  
 2020 لعام المعرفیة القدرات اختبار نتائج                                 

 
 

 إذا  .CogAT أو المعرفیة القدرة اختبار في الثاني الصف طالب درجات ستتلقى ، مایو شھر منتصف في
 البحث معلم إلى إلكتروني برید إرسال على نشجعك فنحن ، الدرجات ھذه حول أسئلة لدیك كانت

 التالیة القائمة قراءة یرجى ، اإللكتروني بریدك إرسال قبل ، ذلك ومع.  طفلك مدرسة في) الموھوب(
 .الشائعة لألسئلة

 
 للتعلیم األھلیة عملیة من كجزء LCPS CogAT في الثاني الصف طالب یأخذ  ؟CogAT طفلي أخذ لماذا 

 .الموھوبین التعلیم خدمات إلى الحاجة لتحدید ، أخرى تدابیر جانب إلى ، الدرجات استخدام یتم.  الموھوبین
 
 أعلى أو المائة في 97 نسبة طفلك سجل إذا  المنطقة؟ مسبح إلى طفلي تؤھل التي CogAT درجات ھي ما 

 طفلك وضع فسیتم ،) اللفظي غیر أو الكمي أو اللفظي( CogAT في الثالثة الفرعیة األقسام من قسمین في
 على سیحصل طفلك أن یعني ھذا.  المركبة النتیجة تعتبر ال.  الثالث الصف ربیع في المقاطعة مسبح في

 على للحصول مؤھل طفلك أن یعني ال ھذا.  الثالث الصف في الموھوبین لخدمات تقییمھا لیتم منطقة إحالة
 إذا ، المثال سبیل على. للدرجة المئوي الترتیب أو للعمر المئوي الترتیب في النظر سیتم.  (موھوبة خدمات

 تسجیل فسیتم ، للدرجة المئوي التصنیف ولكن ، المؤھل النطاق ضمن للعمر المئویة النسبة ترتیب یكن لم
 .  ).الموھوبة األھلیة عملیة خالل المئویة النسبة ترتیب

   
 استخدامھا یمكن Naglieri (NNAT) لـ اللفظیة غیر القدرة اختبار درجات أن اعتبارك في تضع أن یرجى 

 خریف في LCPS لطالب NNAT تدار.  المنطقة من إحالة على سیحصل الطفل كان إذا ما لتحدید أیًضا
 .الثالث الصف

 موھوبة معلومات جلسة حضور یمكنك  الموھوبین؟ للتعلیم األھلیة عملیة عن المزید معرفة یمكنني كیف 
 نشر سیتم ، الخریف في).  الثالث الصف في طفلك یكون عندما( المقبل العام من الشتاء أو الخریف في

 ببحث الخاصة الویب صفحة وعلى والموھوبین الموھوبین LCPS الویب صفحة على الجلسات مواعید
 .طفلك مدرسة في) الموھوب( البحث بمدرس االتصال أیًضا یمكنك.  المدرسة في طفلك

 


