
 

 

 

 

 الحضوريمعلومات وتحديثات هامة حول العودة إلى التعلم 
 

 الحضوريلعودة إلى التعلم اجدولة 

كانوا يشاركون سابقا في نموذج التعلم  والذين إلى حد كبير ةمنفصلالبرامج التعليم الخاص ل الخاضعينالطالب  -فبراير  22 ✓•

 في ديسمبر(. الحضوريالتعليم  يتلقون)أولئك الطالب الذين كانوا ال يزالون  لدينا الحضوري
 

في السابق  حضورياالتعليم  خدمات وتلقواسبق الطالب الذين ليسوا في برنامج تعليم خاص منفصل بشكل كبير ، ولكن  -مارس  1 ✓•

 هذا الخريف كجزء من خطة إعادة فتح المدرسة األصلية.
 

 خيارال ترك معبدوام كامل ،  الحضوري للتعليم ( K-5من الروضة وحتى الصف الخامس) عودة الطالب في الصفوف -  أبريل 5• 
 .في البقاء بتلقي التعلم عن بعد بشكل كامللوالدين ل

 
تلقي في البقاء بلوالدين ل خيارال ترك ، معبدوام كامل  الحضوري للتعليم   من السادس إلى الثامن عودة طالب الصفوف -  أبريل 26• 

 .التعلم عن بعد بشكل كامل
 

تضع اللمسات األخيرة  الواليةالغداء. )ال تزال استراحة وقت  انتهاءمع  (LHS) مدرسة لويل الثانوية نموذج هجين في -  أبريل 26• 
، (DESE) والثانوي االبتدائيقسم التعليم  على اإلرشادات الخاصة بالمدرسة الثانوية. ونحن في انتظار مزيد من التوجيه التنظيمي من

لك من أجل . ويجري القيام بذوالتتابع مبني على المداورةالتخطيط لنموذج تعليمي هجين، باستخدام جدول يومي  المنطقة التعليميةتواصل 
 .(Lowellواستمرارية وضع القوائم في ثانوية  شخاصاأل كميةاستيعاب التحديات الفريدة المتمثلة في 

 
 Cardinal) في مركز الكاردينال أوكونيل للتعلم المبكر المسجلين - يمكن لطالب مرحلة ما قبل المدرسة -مرحلة ما قبل المدرسة • 

O’Connell Early Learning Center) أبريل.  5ابتداء من  الحضوريالعودة إلى التعليم - عن بعد  يتلقون التعلم الذين هم حاليا
ن معن بعد في جميع المدارس األخرى في الوقت الراهن. بعد أن تعود الصفوف  يتلقون التعلم ا قبل المدرسةوسيبقى طالب مرحلة م

بإعادة تقييم المرافق  (LPS) مدارس لويل العامة أبريل ، ستقوم 5في  الحضوريإلى التعلم  (K-5الروضة وحتى الصف الخامس)
   .Cardinalفي مرحلة ما قبل المدرسة قد يحدث في مدارس أخرى باإلضافة إلى  الحضوريالمدرسية لتحديد ما إذا كان التعليم 

 

 
   

 الحضوريتوسيع منتدى مجتمع التعلم 
 لتوسيع المنطقة التعليميةجلسات إعالمية افتراضية لالطالع على التحديثات الهامة حول خطة ( LPS) مدارس لويل العامةاستضافت 

في أبريل. لمزيد من التفاصيل حول الخطة، يرجى االطالع على عرض الشرائح والفيديو من هذه الجلسات  الحضوريالتعلم 
 :االستعالمية

 المجتمعفي  الحضوريالتعليم توسيع ائح منتدى عرض شر 
  مارس 16فيديو من جلسة 

 

 
  

 الحضوررينالنقل للمتعلمين 
ى من الروضة وحتالحافالت ويمكن اآلن توفير الحافالت للطالب في الصفوف  ان تزدحملقد تمكنا من توسيع خدمة النقل بأمان دون 

 مدرستهم. عنميال  1.75على بعد على األقل الذين يعيشون ( K-8)الثامنالصف 
 

https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/2821/Community%20Forum%20Expanding%20In-Person%20Learning.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cFhFNYp7gfU


 نقل جدول تتضمنأبريل عبر البريد اإللكتروني  5في  الى التعلم الحضوريتم إرسال معلومات محددة إلى عائالت الطالب العائدين 
. سيحصل طالب رياض األطفال والصف األول على تصريح التوصيل وجهةو اإلصطحاببما في ذلك موقع طفالهم، أل تابعال حافالتال

ف الثاني من الصالحافالت بالبريد في وقت سابق من هذا األسبوع. لن يحصل الطالب في الصفوف  تصاريححافلة فعلي. وقد تم إرسال 
 حافلة وسيتلقىون معلومات الحافلة الخاصة بهم فقط عبر البريد اإللكتروني. تصريحعلى  حتى الصف الخامس

 
 Lowell) على الصفحة الرئيسية لموقع مدارس لويل العامة رمز الحافلةيمكن العثور على معلومات الحافلة أيًضا من خالل النقر على 

Public Schools) الذيو أرقام 6مكون من ال الرمز هو للوصول إلى هذه المعلومات. هذا الخاص بطفلك الطالب رمز. ستحتاج إلى 
    يستخدمه طفلك لتسجيل الدخول إلى كمبيوتر المدرسة الخاص به.س

  
ذي ال سبوعاألفي  الثامنمن الصف السادس حتى الصف سوف نقوم بإرسال معلومات حول النقل بالحافالت للطالب في الصفوف 

 أبريل. 12يتضمن 
  

 . 4333-674-978 المدرسة الخاصة بك، أو االتصال بمكتب النقل على  التواصل معإذا كان لديك أي أسئلة، يرجى 
  

 
  

 خدمة الوجبات للمتعلمين عن بعد
  

 للمتعلمين عن بعد:أبريل، سوف نتحول إلى جدول خدمة الوجبات التالية  5ابتداء من يوم االثنين 
 المواقع التالية سوف تقدم خدمة الوجبات اليومية لطالب التعلم عن بعد لدينا:

 مساءاً  1:00 -صباحا  11:00: ( STEM) والرياضيات والهندسة والتكنولوجياالعلوم  أكاديمية● 

 التعلم عن بعد: الذين يتلقون والجمعة لطالبنا عاءأيام االثنين واألرب اتوجبالالمواقع التالية سوف تقدم خدمة 

● Lowell High :8  صباحا 9 -صباحا 
● Morey :11  ًظهراً  12 -صباحا 
 ●Robinson :11:30  ًظهراً  12:30 -صباحا  
 ●Butler :12  ًظهراً  1 -ظهرا 
 ●Wang :12  ًظهراً  1 -ظهرا 
● Murkland :12:30  ًظهراً  1 -ظهرا 
● Lincoln :1  ًظهراً  1:30 - ظهرا  
● Greenhalge  :2:30  مساءً  3 -مساًء 
 ●Stoklosa :3:15  مساءً  4 -مساًء     

  
 في هذه المواقع. عاءسيحصل الطالب على وجبتي إفطار وغداءين يومي االثنين واألرب

 بنا.كما سيحصل الطالب على وجبات الطعام أليام عطلة نهاية األسبوع في أيام الجمعة في جميع مواقع الوجبات الخاصة 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lowell.k12.ma.us/buslookup


 COVID-19بيانات 
  

الخاصة بمدارس  COVID-19لوحة معلومات على  COVID- 19 حوليمكن االطالع على أحدث البيانات والتحديثات والمعلومات 

 هنا COVID19أحدث تقرير لرصد ويمكن االطالع على . العظيميرجى التحقق من هذا المورد  (.LPSلويل العامة)

 

 
  
 

 
 COVID-19برنامج اختبار 

  
هذا االختبار سوف يقلل من خطر انتشار . COVID-19اختبار طوعي مجاني أسبوعيًا لـ م يقدبت قمنا لقدفتح، الكجزء من عملية إعادة 

COVID-19   أي أعراض  عليهم الناس الذين ال تظهر عند من خالل المساعدة في تحديد تلك الحاالت اإليجابيةCOVID-19 .
 انقر هنا للحصول على نموذج الموافقة. طفلهم.لللمشاركة، يجب على الوالدين/األوصياء التوقيع على استمارة موافقة 

  
 سوف نلبيبلطف فتحة األنف الداخلية السفلية.  عبره مسحتإنه اختبار أنف سريع وسهل وال يضر.  هذا هو  COVID-19اختبار إن

 االختبار. هذا يكونوا مرتاحين أثناءلساعدتهم احتياجات جميع الطالب لم
  

 االختبار مجاني. ال تحتاج إلى دفع ثمن االختبار أو الحصول على تأمين للحصول على االختبار.
  

 الرجاء الضغط هنا لقراءة المزيد عن برنامج االختبار هذا. وكلما شارك عدد أكبر من الطالب والموظفين، كلما كانت مدارسنا أكثر أماناً.
  

 
  

  COVID-19 لقاح 
Massachusetts   من طرح لقاح  الثانيةفي المرحلة  حالياCOVID-19  الصف لصفوف الروضة وحتى ، الذي يشمل اآلن العمال

-COVID. وقد تم تطعيم العديد من موظفينا أو هم في طور تلقي الجرعة األولى أو الثانية. لمزيد من المعلومات حول لقاح الثاني عشر
 قم بزيارة موقع الوالية على اإلنترنت.ومعرفة متى قد تكون مؤهالً للتطعيم،  19
وتحالف  (Lowell Community Health Center) لويل في يضا، تحقق من هذه الموارد المفيدة من مركز الصحة المجتمعيةأ

 :( Greater Lowell Health Alliance) لويل الكبرى في الصحة

  تعرف على ما هو صحيح وكاذب حول لقاحاتCOVID19 
  لدينا اآلن لقاحين لحمايتنا منCOVID19 - إليك ما تحتاج إلى معرفته 

  

 
  

 (LPSمدارس لويل العامة )في  قناع الوجه والمبادئ التوجيهيةبروتوكول 
ئ من المحتمل أن تبطللوجه، ما لم يكن هناك استثناء موثق.  قناعطلب من الطالب والموظفين وأي شخص يدخل مباني مدرستنا ارتداء ي  

يكون لديهم الفيروس وال تظهر عليهم األقنعة من انتشار الفيروس ويمكن أن تحمي من انتقال الفيروس من األشخاص الذين قد 
  .(LPSفي مدارس لويل العامة ) بروتوكول قناع الوجه والمبادئ التوجيهيةيرجى مراجعة أعراض.

  

 
  

 
 
 
 
 
 

https://www.lowell.k12.ma.us/coviddashboard
https://www.lowell.k12.ma.us/coviddashboard
https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/2821/COVID%20Data%20Monitoring%203-26-21.pdf
https://www.lowell.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=4570
https://www.lowell.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=4570
https://www.mass.gov/covid-19-vaccine
https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/2821/GLHA_vaccine_myths.pdf
https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/2821/GLHA_vaccine_fact_sheet.pdf
https://www.lowell.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=4525


 االجتماعي للتباعدالمبادئ التوجيهية 
االجتماعي استنادًا  التباعد( مبادئ توجيهية جديدة حول DESEلتعليم االبتدائي والثانوي )في قسم ا  Massachusettsأصدرت إدارة 
 (LPS) صفوف مدارس لويل العامةاالجتماعي في  التباعددخالت من المجتمع الطبي وهذا يغير بشكل كبير كيفية قياس إلى أحدث الم  

أقدام لجميع الطالب. في  6 ب االجتماعية على األقل المسافةلى خطة إعادة االفتتاح األصلية ، تم تعيين للمضي قدًما. في السابق ، بناًء ع
أقدام  3 ال ع إلى توفير أكثر منل  أقدام. حيثما أمكن، سوف نتط   3االجتماعية إلى حد أدنى من  المسافةأبريل، سوف تتغير متطلبات  5

 المطلوبة.
  

 
  

  COVID-19   الخاصة ب بروتوكوالت التنظيف
مع عودة الطالب إلى المدرسة، سنحرص على مواصلة اتباع إرشادات السالمة الصارمة من أجل الحفاظ على سالمة طالبنا وموظفينا. 

ية، الدراس الصفوفوسيتم فحص أجهزة تنقية الهواء للتأكد من أنها تعمل في النظام السليم، وسيتم ملء محطات مطهر اليد وموزعات 
 وسيتم تنظيف المكاتب وجميع األسطح بانتظام.

وسيواصل موظفو الحراسة لدينا نشر عالجات تطهير إضافية في مبانينا، مثل استخدام آالت تعقيم/رشاشات، خاصة عندما يتم تحديد حالة 
 .COVIDإيجابية من 

  

 
  

 ماذا تفعل عندما تشعر بالمرض
للحصول على إرشادات   يرجى الرجوع إلى هذا المخطط المفيد وسهل المتابعة ؟  COVID-19  هل تشعر بالمرض أو لديك أعراض

صبت أ  عزل أو الحجر الصحي إذا كان لديك أعراض أو ال ممارسة حول ما إذا كان يجب عليك الذهاب إلى المدرسة وإلى متى يجب عليك
جهة اتصال قريبة إصابة . يرجى التأكد من االتصال بممرضة المدرسة إذا كان طفلك مصابًا باألعراض أو تم تحديد  COVID-19 ب
  إيجابية. COVID اختبار إذا جاءت نتيجةأو 

 
 
 

https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/2821/Covid%20Charts%20January%20Updated.pdf

