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 :والموظفین LCPS لعائالت 
 في التوجیھ المدرسة إدارة مجلس یقدم ، الجدید الدراسي للعام تخطیطنا العامة لودون مقاطعة مدارس تواصل بینما 

 .األساسیة القضایا من العدید بشأن لدینا القرار صنع عملیة
 من متنوعة مجموعة حول معلومات LCPS قدم ، أغسطس 11 ، الماضیة اللیلة المدرسة إدارة مجلس اجتماع في 

 18 في أخرى مرة اإلدارة مجلس سیجتمع  .مشاركتھا نرید التي القرارات من العدید اتخاذ وتم الموضوعات
 .قدًما نمضي ونحن المجتمع مع المعلومات مشاركة وسنواصل ، مداوالتھا لمواصلة  .مساءً  6 الساعة أغسطس

 
 MATA المختلطة الشخصیة التعلیمات لبدء 
 Monroe فصول في الطالب مع سبتمبر 8 في الشخصي تعلیمنا لبدء LCPS الماضیة اللیلة اإلدارة مجلس وجھ 

Advanced Technical Academy ، التعلم من ٪100 بنسبة الدراسي العام اآلخرین الطالب جمیع یبدأ بینما 
 التعلم الطھي وفنون ، التلقائي والتصادم ، التجمیل مستحضرات مثل ، MATA دورات معظم تتطلب  .بعد عن

 أكادیمیات في أسبوع كل التعلیمات من واحًدا یوًما یتلقون طالب 900 من یقرب ما الجھد ھذا سیشمل  .العملي
 منھا والوقایة األمراض على السیطرة مراكز لجمیع االمتثال لتحقیق یكفي بما صغیرة مجموعات في ، لودون

)CDC (فرجینیا في الصحة وإدارة )VDH (التخفیف خطط حول معلومات تتوفر  .بھا الموصى التخفیف تدابیر 
 المتطلبات على خاص بشكل اآلن تطبیقھ سیتم والذي ، المدرسة إلى العودة ویب موقع على LCPS بـ الخاصة

 .MATA في والتسھیالت
 إدارة أكادیمیات تعمل حیث المقبلة األیام في وعائالتھم ماتا جامعة لطالب مباشرةً  المعلومات من المزید توفیر سیتم 

 .الجامعي الحرم إلى والموظفین الطالب عودة خطط على األخیرة اللمسات وضع على لودون
 الفردیین الطالب فإن ، مختلط شخصي تعلیم على للحصول مؤھلین الطالب من معینة مجموعات اعتبار یتم عندما 

 على مخاطر تشكل مكثفة احتیاجات أو طبیة حاالت من یعانون ال أنھم طالما مؤھلین سیكونون المجموعة داخل
 .  كاف بشكل حدتھا من التخفیف یمكن ال واآلخرین أنفسھم على السالمة

 
 الخاص التعلیم 
 ، المھني والتطویر ، بعد عن للتعلم قویة برمجة لتطویر تعاوني بشكل التعلیم وقسم التلمیذ خدمات إدارة تعمل 

 تسمح عندما ، وشخصیًا بُعد عن التعلم إلى طالبنا عودة إلى نتطلع  .الدراسي العام لبدء األمور أولیاء وموارد
 جًدا محدودة استثناءات مع قدًما بالمضي اھتمامھ عن المدرسة إدارة مجلس أعرب  .بذلك العامة الصحة ظروف
 والتعلم الشخصي التعلم( الھجین التعلیمي للنموذج تدریجي نھج بتنفیذ للسماح ٪100 بنسبة بعد عن التعلم لنموذج

 ).بعد عن
 النموذج وتفضیالت المتاح العمل طاقم بمراجعة الخاص التعلیم مكتب یقوم ، الھجین للنموذج مرحلي لنھج استعداًدا 

 على السیطرة مراكز لجمیع وفقًا محدودة شخصیة تعلیمات لتنفیذ للتخطیط الطالب قبل من المختار التعلیمي
 .التخفیف بإجراءات) VDH( فرجینیا في الصحة وزارة وأوصت)   )CDC( منھا والوقایة األمراض

 قائمة متخصصة برامج في خدمات یتلقون الذین بالطالب الدراسة قید المختلط النموذج لتنفیذ التدریجي النھج سیبدأ 
 أو العمر من الرغم على ،) ASOL( المتوافقة التعلم معاییر منھج خالل من التعلیمات یتلقون الذین وأولئك ، بذاتھا

 من المزید تقدیم سیتم  .تحدیدھا یتم لم الھجین النموذج مع ستبدأ التي البرامج ھذه في  للطالب الصف مستوى
 .الخطط من االنتھاء عند الجھد بھذا یتعلق فیما المجتمع النھایة وفي المدرسة إدارة مجلس إلى المعلومات

 
 SAT / ACT اختبار إدارة 
 إلدارة العادیة االختبارات مواعید من العدید إلغاء تم ، التاجي الفیروس جائحة عن الناجمة االضطرابات بسبب 

 وخاصة ، الثانویة المدارس طالب عائالت أن LCPS تدرك  .الوالیة وعبر لودون في ACT و SAT اختبار
 SAT و ACT اختبارات إلى الوصول إزاء بالقلق تشعر ، لدینا الطالب الصفوف المنتھیة الصاعد



 College Board مع تعاوني بشكل LCPS مركز یعمل ، االحتیاجات ھذه تلبیة في للمساعدة  .المستقبلیة
 .القادم الدراسي العام في االختبارات مواعید لتوفیر والمدارس

 في LCPS من طالب صفوف المنتھیة  حصریة SAT اختبار فرص لتوفیر College Board مع LCPS یعمل 
 23 االختبار لتاریخ التسجیل معلومات سنشارك  ).المدرسة أیام وھما( أكتوبر 27 و سبتمبر 23 في مدارسھم
 .توفرھا بمجرد ، أغسطس في الحق وقت في سبتمبر

 على یجب  .بھا المعمول األخرى التخفیف وتدابیر المناسب فعلي ال التباعد مع االختبارات جمیع إجراء سیتم 
 أعراض فحص استبیان وإكمال ، األوقات جمیع في) منھ التخلص یمكن أو قماش( للوجھ غطاء ارتداء الطالب

COVID-19 االختبار موقع إلى الوصول عند حرارتھم درجة وقیاس ،) الدخول قبل( االختبار یوم في. 
 و SAT اختبارات أیًضا LCPS ستقدم ، أعاله لطالب صفوف منتھیة الموضحة SAT اختبار فرص إلى باإلضافة 

ACT الثانویة المدارس ومواقع التالیة التواریخ في: 
 SAT  
 الثانویة Broad Run and Dominion مدرسة - سبتمبر 26 
 الثانویة وودجروف ومدارس واالستقالل الحریة - أكتوبر 3 
 الثانویة وتوسكارورا بوتوماك وشالالت تشامب وجون دومینیون مدارس - نوفمبر 7 
 الثانویة فولز بوتوماك ومدارس لودون ومقاطعة االستقالل - دیسمبر 5 
 الثانویة وودجروف ومدارس شامبي جون ، إندبندنس ، دومینیون ، وودز برایر - مارس 13 
 الثانویة تشامب جون ومدارس واسع مسار - مایو 8 
 الثانویة Park View و Broad Run مدارس - یونیو 5 
 ACT  
 الثانویة Broad Run مدرسة - سبتمبر 12 
 الثانویة تشامب وجون دومینیون ومدارس وودز برایر - دیسمبر 12 
 الثانویة تشامب وجون دومینیون ومدارس وودز برایر - فبرایر 6 
 الدراسي العام طوال LCPS في SAT أو ACT لـ األسبوع نھایة عطلة اختبار لمواقع إضافیة تغییرات أي ستعتمد 

 سیتم  .والوالیة المحلیة والسالمة الصحة إرشادات مع جنب إلى جنبًا للمجتمع الصحیة الظروف على 2020-21
 .SAT لـ College Board طریق عن أو ACT طریق عن المسجلین الطالب إلى مباشرة التغییرات إرسال

 ACT و SAT اختبار كان إذا ما لمعرفة طالبھم تھم التي) الكلیات( بالكلیة االتصال في األمور أولیاء یرغب قد 
 .SAT / ACT متطلبات الكلیات بعض ألغت حیث ، الدراسیة المنحة أھلیة أو/  و للقبول مطلوبًا

 
 الثاني  الصف حتى الروضة صف لطالب Chromebook توزیع 
 من Chromebook أجھزة بالفعل لدیھم لیس الذین الثاني الصف إلى الروضة صف من الطالب احتیاجات لتلبیة 

LCPS سیبدأ ، بعد عن للتعلم LCPS االبتدائیة المدارس خالل من لألجھزة إضافیة توزیعات المقبل األسبوع 
 الخاصة المدارس مدیري من تحدیًدا أكثر معلومات العائالت ستتلقى  .حالیًا األجھزة ھذه لدیھا لیس التي للعائالت

 .الكمبیوتر أجھزة التقاط ومكان بوقت یتعلق فیما بھم
 البدء تتوقع أن للعائالت ویمكن ، التخطیط في قدًما نمضي بینما الدراسي العام بشأن إضافیة تفاصیل LCPS سیقدم 

 التعلم وضع في التدریس لبدء التكثیف في المدارس تبدأ حیث مدارسھم مدیري من االتصاالت من المزید تلقي في
 یمكننا أنھ طالما ، ٪100 بنسبة الشخصي التعلم ھو LCPS تفضیل یزال ال  .سبتمبر 8 في ٪100 بنسبة بعد عن

 الذي الیوم إلى جمیعًا نتطلع  .والوالیة العامة الصحة مسؤولي وتوصیات لمتطلبات ووفقًا بأمان التعلم خبرات توفیر
 .للجمیع الشخصي التعلم خالل من المدارس فتح إعادة فیھ یمكننا

 بإخالص، 
 

 المشرف  .إد ، ویلیامز إریك 
 


