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 :والموظفین LCPS عائالت عزیزي 
  
 االحتیاجات وتلبیة المجتمع ورعایة ، LCPS طالب لجمیع التعلیم الستمراریة خططنا تحسین العامة لودون مقاطعة مدارس تواصل 

 .وغیرھا المواضیع ھذه حول المعلومات أحدث یلي فیما.  التدریس ھیئة وأعضاء واألسر للطالب المتطورة
  
 التعلیم استمراریة 
 بعد عن التعلم خطة Ashley Ellis الدكتور التدریس على المشرف LCPS مساعد قدم ، مارس 31 في المدرسة مجلس اجتماع في 

LCPS المدرسة إلغالق COVID-19  .العملیة ، التعلیم استمراریة موقع على للمراجعة المتاحة ، للخطة األساسیة العناصر تتضمن 
 ممارسات  ؛ أبریل 15 في یبدأ جدید تعلیمي محتوى تسلیم  ؛ الثالث األكادیمي للربع المفقود العمل لتعویض للطالب النھائیة والمواعید
 المدارس لمدیري والمسؤولیات واألدوار  ؛ اإلعاقة ذوي والطالب اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي إضافي دعم  ؛ والرابع الثالث للربع التصنیف
 .واألسر والمعلمین

  
 تشكل العمل و الثالث الربع درجات 
 على الثالث الربع تقریر بطاقات ستعتمد.  اإلغالق قبل دراسي یوم آخر وھو ، مارس 11 یوم الثالث الربع من األخیر الیوم اعتبار سیتم 

 لطالب الثالث الربع درجات تحدید وسیتم. أبریل 24 بحلول االبتدائیة 3 الفصل درجات من االنتھاء وسیتم. مارس 11 حتى الطالب تقدم
 وتعیین المفقود العمل لتعویض للطالب  الفرص المعلمون وسیوفر. مارس 11 حتى المنجز العمل على بناءً  والثانویة اإلعدادیة المدارس

 المعلمون وسیدخل ، التقییم إعادة إلكمال أو المفقودة المھام لتسلیم أبریل 17 حتى الثانویة المرحلة طالب أمام.  المفقود العمل لھذا تقدیر
 .أبریل 24 بحلول الصف تقاریر إعداد عملیة ویكملون التقدیرات دفتر في الثالث الربع درجات

  
 أبریل 10 إلى أبریل 6 
 LCPS األكادیمي التقویم في الطالب ألیام المخصصة األیام في التعلیم استمراریة توفیر سیتم ، العام لھذا المدارس إغالق من الرغم على 

 تم الذي األسبوع ، أبریل 10 الجمعة إلى أبریل 6 االثنین من بعد عن التعلم فرص تحدید یتم ال ، لذلك.  2020-2019 للفترة المعتمد
 .األكادیمي التقویم في الربیع كعطلة تخصیصھ

  
 أبریل 14 و 13 
 في المعلمون یوفرھا التي التعلم أنشطة استخدام الطالب سیواصل. أبریل 14 و 13 في المھني والتخطیط التطویر في المعلمون سیشارك 

 .أبریل 15 األربعاء یوم جدیدة تعلیمات وسیبدأون األیام تلك
  
 الربیع عطلة خالل الوجبات برنامج 
 التقویم على الربیع كعطلة تخصیصھ تم الذي األسبوع طوال للطالب والغداء اإلفطار وجبات تقدیم في LCPS وجبات خدمة ستستمر 

 في الوجبات خدمة ستستمر ، أبریل 8 األربعاء وحتى أبریل 6 االثنین یوم من).  أبریل 10 - أبریل LCPS 2019-2020 )6 األكادیمي
 ، أبریل 10 والجمعة أبریل 9 الخمیس یوم وجبات.  الحالي الزمني للجدول وفقًا المدرسة حافلة عبر توصیلھا یتم التي وتلك المدارس
 للتعرف التفاعلیة الخریطة زیارة یرجى.  والحافالت المدارس في العادیة الوجبات برنامج خالل أبریل 8 األربعاء یوم متاحة ستكون

 .اإلنترنت على أیًضا متاحة الوجبات تقدیم فیھا یتم التي المدارس قائمة  ؛ المتنقلة للخدمة للحافالت موقف أقرب على
  
 االسترداد طلبات 
 المبالغ من أنواع ثالثة ھناك.  أدناه المحدد النحو على األموال استرداد والمنظمات العائالت تطلب قد ، والفعالیات األنشطة إلغاء بسبب 

 .أدناه انظر ،) آخر شيء وكل المرافق وإیجارات الطالب وجبات( تطلبھا قد التي المستردة
 الطالب وجبات استرداد 
 االختصار شریط طول على الوجبات رابط باستخدام الویب على LCPS موقع عبر الوجبات لدفعات األموال استرداد طلبات إجراء یمكن 

 .الدفع خیارات تحدید ثم السفلي
  •https://www.lcps.org 
 MEALS   .وجبات فوق انقر ، األسفل في األدوات شریط من•  
  األحمر البالط شریط من Payment Options الدفع خیارات حدد•  



 )أدناه المثال انظر( Need a Refund" األموال؟ استرداد ترید ھل" إلى ألسفل بالتمریر قم•  
  
 
  
 .المقبل الدراسي العام إلى الطالب حساب إلى المدفوعة المبالغ دفع سیتم 
  
 .المستردة أموالك الستالم یوًما 60 إلى 30 من تتراوح لمدة االنتظار یُرجى ، الطلبات لحجم نظًرا 
  
 المنشأة إیجار أموال استرداد 
 .Facilityuse@lcps.org إلى اإللكتروني البرید طریق عن المنشآت الستئجار األموال استرداد طلبات إرسال یمكن 
  
 .المستردة أموالك الستالم یوًما 60 إلى 30 من تتراوح لمدة االنتظار یُرجى ، الطلبات لحجم نظًرا 
  
 األخرى المستردة المبالغ جمیع 
 .قریبًا المعلومات من مزید توفیر وسیتم ، بكفاءة المستردة المبالغ أنواع جمیع لمعالجة بدقة العملیات ضبط یتم 
  
 من مجتمعنا یعمل بینما یوم بعد یوًما LCPS عائالت تظھرھا التي  والمرونة والحماس المستمر الدعم وأقدر أقدر أن أود ، الختام في 

 التي والجماعات األفراد حول الرائعة بالقصص ملیئة ، وغیرھا االجتماعیة ، اإلعالم وسائل.  COVID-19 قدمھا التي التحدیات خالل
 المجتمع أفراد یظھرھا التي والطیبة الكرم رؤیة للدھشة المثیر من.  الفریدة ظروفھ منھم كل یواجھ حیث والجیران األصدقاء لدعم تنھض

 التدابیر تنفیذ مواصلة على أشجعكم.  لودون مقاطعة أن یبدو ما بقدر یھتم مجتمع من جزًءا بكوني جًدا فخور وأنا ، البعض لبعضھم
 الذي المجتمع اھتمام على وأشكركم ، اإلمكان قدر والمجتمع وعائلتك نفسك لحمایة والحكومیة الصحیة السلطات بھا توصي التي الوقائیة

 .تعرضونھ
  
 بإخالص، 
  
 .إد ، ویلیامز إریك 
 المشرف 


