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 : LCPSخانوادە ها و کارمندان ع��ز 

 را م�خوان�د: به روزرسایض ها و �ادآوری هایی در مورد چندین موض�ع مهم  این مطلبدر 

 

 تمد�د دورە نمرە گذاری سه ماهه سوم 

نمرە گذاری مدت دون از خانوادە ها ، معلمان و مدیران ، وزارت آموزش مدارس دولیت  شهرستان ال  نظرات در�افت شدە از براساس 
)اهه سوم را برای دا�ش آموزان و معلمان دورە متوسطهسه م ستان  (راهنمایی  کردە است.   تمد�د و دب�ی

 

 داشت. زمان خواهند سه ماهه سوم و ارز�ایب مجدد های عقب ماندە آور�ل برای ارائه کار  24دا�ش آموزان ا�نون تا ● 

ان ا�نون ●   . کارنامه های دا�ش آموزان زمان خواهند داشتدر   سه ماهه سومماە مه برای تکم�ل نمرات  �کمتا دب�ی

ا�ط جد�د و دوران  است تا برای دا�ش آموزان و معلمان  زمان الزمحدا���  ات به منظور ارائهاین تنظ�م همه بتوان�م خود را با �ش
 بده�م.  وفق COVID-19تعط�� مدارس در 

س خواهد بود.  وب سا�ت ادامه آموزش الودنآموزش در مدارس دولیت الودن در اطالعات ب�ش�ت در رابطه با برنامه ادامه  در دس�ت
ان،  ان با دا�ش آموزان در این وب سا�ت زمان الزم آموزش برای این دوراج���ات الزم در خصوص ارتباط والدین با دب�ی ن، و ارتباط دب�ی

 موجود است. 

 AP به روز رساین های  آزمون 

ستان از  شورای کالج فته انجام دادە و همه آنها پاسخ مثبت دادە  18000دوران دب�ی دا�ش آموزان نظرخوا� برای آزمون دروس پ��ش
ض  شورا بنابراین، این اند.  در نظر گرفته  است که شامل مباحث و درسهایی  آزمون پاسخ آزاد برای هر درس �ک منبع آنالین و مطمنئ

 خواهد بود.  کتاب باز و �ادداشت باز بصورت    AP. آزمون است که دا�ش آموزان آن را گذراندە اند 

 APآزمون  یبرنامه زمانبند نکیبه ل ش�ت �اطالعات ب یخواهد بود (برا � 22تا جمعه  � 11دوشنبه ،  APآزمون  یبرگزار  خ�ــــتار 
ایض امتحانات  خ�ــــ). تار د�مراجعه کن امتحان در  یها خ�ــــکامل سواالت و تار   ست�ژوئن خواهد بود. ل 5ژوئن تا جمعه  1دوشنبه ،  ج�ب

 موجود است.  APبرنامه آزمون صفحه وب 

 یتوانند پاسخ ها . آنها �استفادە کنند تلفن هوشمند)  ا � لو� انه�، را انه�(به عنوان مثال ، را توانند از هر دستگا� ن �آموزا دا�ش
در مورد  ش�ت �ارسال کنند. اطالعات ب عک�با تلفن همراە خود  ق�و از ط�  سند �پاسخ را با دست بن�  ا �کنند   یو بارگذار  پ�خود را تا

ض ن ، ساختار و قالب نامتحازمان  طول  س است. ا�ر دا�ش آموزان به ابزار تلفن همراە  نیبصورت آنال  �ی نت اتصال  ا �در دس�ت  از �ناین�ت
 . ند �ی تماس بگ شورای کالج مدرسه با  م�بطور مستقتوانند  � نیداشته باشند ، والد

 بخوانند.   APصفحه آزمون وب سا�ت را از ط��ق لینک   APوالدین و دا�ش آموزان میتوانند آخ��ن اخبار م��وط به آزمن 

 

 ل�آور  10تا  8 یبرا یی غذا یبرنامه وعدە ها

 معمو� یی غذا ی، در طول برنامه وعدە ها ل�آور  8چهارشنبه روز ،  ل�آور  10و جمعه  ل�آور  9پنجشنبه ،  یروزها یی غذا یها وعدە
ند را تح��ل سه روز  وعدە های غذایی روز چهارشنبه  د �با ان�. دا�شج� آمادە خواهد بود در مدارس و ات��وس ها   7. روز سه شنبه بگ�ی

. خواهد داشت ادامه  ات��وس مدرسه طبق برنامه فع� ق�در مدارس و از ط�  یی غذا یوعدە ها س��و  ل�آور  8 بهتا چهارشن ل�آور 

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/educators/taking-the-exams/ap-exam-schedule
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/educators/taking-the-exams/security
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams/ap-exam-schedule
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams/ap-exam-schedule
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams/ap-exam-schedule
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams/ap-exam-schedule
https://collegeboard.tfaforms.net/74
https://www.lcps.org/Page/220791


 برا
�
در  که غذا   مدار� ست�ل. د �مراجعه کن نقشه تعام�، به  س�ار  های غذایی س��و  یات��وس برا ستگاە�ا ن�ک�ت �نزد یی شناسا یلطفا

ض ود نآنجا  ارائه � ش س است. در دس نیبصورت آنال  �ی  �ت

 
گ

 LCPSارتباط با  سواالت متداول و چگون�

 برر� سؤاالت متداولسواالت متداول را در صفحه  یشوند پاسخ ها � ه�که سؤال دارند توص  یی ، خانوادە ها یادآور � ک�عنوان  به
فرم تماس با ما  ق�شود تا از ط�  دعوت � شما دهد ، از  ، ارائه ن� �د دنبال آن هستبه شما را كه  کنند. ا�ر سؤاالت متداول اطالعایت 

و  ��درمورد  سؤاالت مشخص راجع به نمرات ، معدل تحص د �. خانوادە ها بان�د سؤاالت خود را ارسال ك ،سؤاالت متداول هدر صفح
ند مشاوران مدرسه خود  ا خود ب ستان�ی دب برنامه دا�شگا�  . تماس بگ�ی

 LCPS  571-252-6499 :خط تلفن

-252-6499دهند. شمارە تلفن ثابت  پاسخ � شهروندانبه سؤاالت  COVID-19"خط تلفن"  ق�همچنان از ط�  LCPSکارمندان 
 ر یاطالعات در مورد سا ن�آخ�  و  یجار  یمدرسه ، برنامه ها ت�در مورد وضع توانند با هر سؤا� � شهروندان الودناست.  571

ض . خط تلفن بند �ی موضوعات تماس بگ از  تلفیض  ترجمه یها س�. �و است فعال دوشنبه تا جمعه روزهای بعد از ظهر  5تا  صبح 8 نی
 موجود است. ، متداول در ناح�ه الودن گر �و چند ز�ان د تنا��، و  ، فار� ، عریب  یی ا�اسپان یخط تلفن، به ز�ان ها ق�ط� 

 

ض چالش برانگ زمان مدت نیشما در ا یی و پاسخگو بایض ی، �شت یر یانعطاف پذ یبرا سپاس مجدد   . �ی

 

ام  با اح�ت

  امز �ل�و  ک�ار دک�ت 

 ��رست

 

https://lcps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=615171005a9a4ccf8f38c86b387632a0&fbclid=IwAR3gEjqa6AT1y1cGqmBsFgjWLiTgyNXUExytpHa4Yvs1EapVtY4Mn9dnxDE
https://www.lcps.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=298483&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=373601&PageID=227460&fbclid=IwAR3Hxei51IEg9FKkI1QFKlaLM9bbzAvTEHlvEOkmOimF0ABQ-A61G_rqW2Q
https://www.lcps.org/COVID19

