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 : LCPS  ز یها و کارمندان عز  خانواده

  یازها ی، مراقبت از جامعه و رفع ن  LCPSآموزش همه دانش آموزان   ادامه  یهمچنان به اصالح برنامه ها   الودن ناحیه دولت   مدارس

را  موضوعات   راجع به ایناطالعات   ن یآخر  به روزرسان    ایندهد. در   در حال تحول دانش آموزان ، خانواده ها و کارمندان ادامه یم

 میخوانید. 

 

 ارسال شده به سالمندان ل یفارغ التحص یاخبار مهم درباره برنامه ها

کالس فارغ    کیبا   LCPS ستانی  اخبار مهم: هر دب ارسال کردم با برخ   LCPS  دانش آموزان سال آخراز   کیهر   ی را برا  ینامه ا  امروز 

چه    میدان  خطر است. ما هنوز نم  کار ن    نیکه انجام ا   هنگایم البتهکند ،   برگزار یم   یحضور  یلی مراسم فارغ التحص کی ،  یلی التحص 

ما به شما  کند.    برگزار یم  یل ی فارغ التحصمراسم  ک ی  یلیکالس فارغ التحص   کیبا   ستانی  هر دب اما شود ،   مراسم برگزار یم ن یا  زمان  

منتظر اطالعات بهی  در    میخواه در حال حاض  ، ما یم  یلیمراسم فارغ التحص   یبرا  د یجد یها  خی    اعالم تار  یبه جا   اطمینان میدهیم. 

کت کنند. به  ن جشن در ای ی ز یبرنامه ر   با کند تا   به افراد کمک یم،  کاف  که توجه    می دان  . ما یممیجشن ها باش  نیا  یمنا  یمورد برگزار  شر

  رغ التحصیالنفا  یدر ماه ژوئن جشن مجاز   یلی کالس فارغ التحص  کی با   ستانی  ، هر دب نی گز ی، نه به عنوان جا   ن  قدم ابتدا  کی عنوان 

  مدیران،  . می باش  حضوریاگر منتظر جشن   خواهد بود حت  مجازی  وحدت و ارتباط   یبرا  فرصت    یکند. هر جشن مجاز   برگزار یم را   20

 یکه مستق   مهی در نامه ضم  بیشی   ات ید. جزئراهنمان  خواهند کر  یمجاز  یجشن ها  ن یا  یز یرا در برنامه ر  انیدانشجو 
 
دانش    یبرا  ما

 ارسال کردم ، درج شده است.  لیم یا  قی از طر  آموزان سال آخر 

 

 شود   آغاز یم ی به زود "یی  ادگی یراهنماارسال نامه های "

LCPS  خاص دانش   یگروه ها   یخود برا  ل یاز برنامه ادامه تحص  را به عنوان بخشر  یی  ادگی یراهنما  ینامه ها   ندهیچند روز آ  یط

های دریس را  دانش آموزان زیر این راهنما   د. ا برسخانه ه به  لی آور  20تا   نامه پست    ی   شود اول یم  ت  ی ب  شیآموزان آغاز خواهد کرد. پ

 دریافت خواهند کرد: 

 (؛ های بعدی انرصاف دهنداز فرستادن نامه  )ممکن است  K-2 کالسهای   •

 ؛ دبستان    شیپ•

 (؛ ECSE) دوران کودک  ژهیآموزش و  •

• K-2 و  ؛شیزبان آموزان انگل 

 . K-2  اقتبایس برنامه دریس  •

 

 یبه تقر   نامه ارسایل ی   اول
 
خود    یاز خانواده ها در خانه ها  یار یشود. بس  داده یم ل یگروه ها تحو   نی خانواده با فرزندان در ا  19،000  با

یس  انهیرا  یدارا  نتیبه ا  و دسی    آموزش ادامه تیوب سا را از  ی ی  ادگی  یکند که راهنماها   آنها فراهم یم یامکان را برا  نی هستند و ا   نی 

ه کنند. به  در خانه استفاد  یارانه خود و از   اف دهند انرص  نامه پست  دریافت ممکن است از ادامه   K-2  نیوالد کنند.   افت یر مدرسه د 

یس  ن  از خانواده ها  LCPSها ،    نهی در منابع و هز  ن  ضفه جو  یبرا  عنوان رایه   نیفرم آنال  ن یا  لی دارند ، با تکم  یبه فناور   که دسی 

 . اف دهندانرص  پست  های دریافت راهنما کند تا از   دعوت یم

 

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation
https://permission.click/EzBb3/us#/information


 های خارج  زبان خدمات کمک 

از آموزش   بان  ی پشت ی دارند برا  خدمات ترجمه کتت    ا ی شفایهمه رجبه ت  از یکه ن   ن  از خانواده ها  LCPS های خارخ  زبان خدمات کمک 

  ترجمه  ی، برا   LCPS COVID-19خط تلفن  قی از طر  ترجمهکند. خدمات   یم بان  ی و مدارس پشت  یدانش آموزان خود در دفی  مرکز 

 شود.  ارائه یمو اسناد امعه جی ها  امیترجمه پ  یمدارس و برا 

ا - نیوالد  یشامل کنفرانس ها  خدمات ترجمه مدارس ،    ژهیبودن آموزش و  طی معلم ، جلسات مطالعه کودک ، جلسات واجد شر

ا  504، بخش  IEPجلسات  از   ان  یو ارز  ی خدمات غربالگر  ی   ، و همچن504جلسه برنامه   بودن دانش آموزان ،    طی جلسات واجد شر

 باشد.  یم  LCPS Child Find مرکز   قیطر 

،    ن  ا ی، اسپان  ، پنجان   ، پرتغایل ( ، پشتو ، فاریسسوران  ) ی، کرد   ی، کره ا   ی، هند  ، فاریس  ی، در   عرن    یزبان به زبان ها   خدمات

  نی با سارا روز   د یو شپرستان با   نی ، والدهای خارجهزبان از گروه خدمات کمک  بان  یدرخواست پشت  یموجود است. برا   تنایمیو و  فیلیپیت  

 . ند ی  تماس بگ sarah.rosin@lcps.org های زبانهای خارجه  با خدمات کمک

 

 
 
 نه یدر مورد بازپرداخت هز  اطالعات اضاف

قبل از بسته   یدادها یمدرسه و رو   یها   تیفعال  یپرداخت شده برا  ی ها  نه یاز خانواده ها و سازمان ها در انتظار بازپرداخت هز  یار یبس

 کالسهای آموزش ،    ن  دانشجو  نگ یپارک نه ی، هز   بهار فصل  ورزیسر  یها  نهی شدن مدارس هستند ، از جمله هز 
ی

و  دانش آموزان رانندک

مدرسه / حسابداران و گروه   مایل مسئولی   .  ستین ارس مدبه تماس خانواده با  ی از یها ن   زپرداختبا  ن ی ا  ی. برا آموزیسر مدارس یسفرها 

 با   د یدرباره بازپرداخت دار  یگر ی. اگر سؤال خاص و مشخص د بازپرداخت میکنند ها را   نه ینوع هز   نیا بطور خودکار  خدمات مایل
 
، لطفا

  ن  غذا  ی. اطالعات مربوط به درخواست بازپرداخت وعده ها د یی  مدرسه کودک خود تماس بگ ار / حسابد مایل مسئول امور 

 است.  شده مهیضم  الت یو اجاره تسه ن  دانشجو 

LCPS   و کارمندان فراهم کند. اگر   نی دانش آموزان ، والد یاطالعات موجود در مورد موضوعات مهم را برا  ن یمتعهد است تا آخر

 با خط تلفن  این به روزرسان   در که   د یدار  سؤایل
 
تماس   LCPS COVID-19   ،6499 -252-571به آن پرداخته نشده است ، لطفا

 . د یاستفاده کن  شی  یدرخواست اطالعات ب یبرا   COVID-19اول فرم موجود در صفحه سؤاالت متداز  ا یو   د ی ی  بگ

ام  ، با احی 

   امز یل یو  کی ار دکی  

 ناحیه الودنت  مدارس دول شپرست
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