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 كتیب المعلومات الھامة

 .كذلك بالتبني كما یقصد بھ ولي األمر (ة)الطبیعي بحكم الوالدة و الوالد (ة)في ھذا الكتیب الوالد  Parentیقصد بلفظ بیرنت 
  

التعلیم كدلیل شامل للوائح و القوانین فضال عن تقدیم معلومات  الھدف من إصدار ھذا الكتیب ھو أن یستفید منھ الطالب/الطالبات، أولیاء األمور و الجھاز اإلداري في مجال 
 معرفة و اإللمام بمحتویات ھذا الكتیب/الدلیل و ما ورد/ذكر فیھ من معلومات  (ة)عامة عن مدارس لنكن العامة. على كل طالب

لى كل الحاالت و الظروف التي قد تحدث خالل األیام أو العام لدراسي. و ھو لیس على الرغم من أن الدلیل/الكتیب یحتوي على معلومات عدیدة مفصلة، إال أنھ قد ال یشتمل ع
دارات بالمدارس المختلفة لإلداریین الحق في إتخاذ القرارات و وضع اللوائح و القوانین في أي وقت لیتالئم مع خطط التعلیم و السالمة العامة لجمیع الطالب. لإل  ،ملزم عقدب

ذا كانت لدیكم  وضع القوانین أو تعدیلھا في أي وقت تشاء ودون سابق إخطار من أجل تنفیذ البرامج التعلیمیة و تطبیق األفضل لجمیع الطالب/الطالبات. إالحق في صنع القرار و 
 أو على أرقام األقسام المذكورة في الصفحات الخاصة بكل قسم .  )402(-436-100أیة أسئلة نرجو عدم التردد في اإلتصال بنا على الرقم 
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A LETTER TO PARENTS, GUARDIANS AND FAMILIES خطاب ألولیاء األمور 
 
 

  بأیام الدراسة و العطالت يتقویم طالب                                                                                                                                      
 2020-2019للعام الدراسي                                                                                                     

 الطالب/الطالبات، أولیاء األمور، العوائل/األسر األعزاء:

 

 یام الداسة بالنسبة للطالبألأول و آخر یوم    

           أیام اإلنصراف/التسریح المبكر(ھذه األیام قابلة للتغییر)

            ال دوام/المدارس في عطلة

             مدرسیة لتالمیذ المدراس اإلبتدائیة

            بدء الدوام/الیوم الدراسي

            إنتھاء الفترة الدراسیة

 
 تواریخ و أماكن التخرج من المدارس الثانویة

Thursday, May 21, 2020 
Bryan Community Focus Program (at TBA) 

Sunday, May 24, 2020 
PBA: LNE/EHS/LSE I Devaney: LSW/LNS/LHS 

 
 
 
 

   
 

  
 مرحباً بكم في مدارس لنكن العامة. 

وا و أبناءكم الطالب مدارس لینكولن العامة. نتطلع إلى أن تكونمرحبا بكم في 
 .20-2019للعام الدراسي  دوائرنا التعلیمیةجزء من 

یعمل و LPS بمدارس لنكن العامةین تربویوجمیع ال لنكن تعلیمیواصل مجلس 
إلى دعم وزیادة نجاح  ترميیة سامأھداف وتوقعات خطط / ضع على و

    :تیجیة المحددة لھذا العام ھيالطالب. األھداف االسترا

 مواجھةلو الجدیدة إستعداداً وضع خطة لمعالجة البنیة التحتیة الحالیة  •
 ،نمو الطالب السریعإزدیاد 

تبني تعریف منھجي للعدالة/اإلنصاف و التواصل لضمان نجاح كل  •
 طالب(ة)، و 

%  حیث یكون 90اإلستمرار في اإستھداف الوصول بمعدل التخرج  •
جمیع الطالب جاھزین مؤھلین وطیناً و مستعدون لمواصلة التعلیم 

 بالكلیات و جاھزین للعمل المھني. 

اً على جمیع المستویات، في الوقت ذاتھ تتعھد دقیقتقدم مدارسنا منھجاً أكادیمیاً 
عد كل طالب(ة) و تمكنھ من الوصول بالبحث عن خطط و إستراتیجیات تسا

إلى أعلى مستوى ممكن.  منطقتنا التعلیمیة ھي ثاني أكبر مقاطعة/منطقة 
تعلیمیة في الوالیة، یعمل بھا أكثر الممیزین الموھوبین في البالد.  یعمل 

معلمونا بالتعاون مع أولیاء األمور و غیرھم من المتخصصین في الموارد 
لخبرة التعلیمیة لكل طالب(ة) و عائلتھ/أسرتھ.  یرجى لتوفیر أعلى مستوى من ا

اإللمام و العلم بأن مشاركتك في المسیرة التعلیمیة و الخبرات اإلجتماعیة إلبنك 
أو إبنتك أمٌر جوھري و أساسي للتضامن و العمل األكادیمي المشترك.  معاً، 

 سوف نحقق نتائج رائعة.  

ویین و الموظفین بمدیریة التعلیم، أصالةً عن نفسي و نیابة عن جمیع الترب
  نرحب بكم جمیعاً في مدارس لنكن العامة. 

  بإخالص، 
 
Lanny Boswell, President الني بسویل،  
Lincoln Board of Education   رئیس مجلس التعلیم

 

 
Stephen C. Joel, Superintendent ستیفن جویل 
Lincoln Public Schools   التعلیمالمدیر العام لمدیریة 

 

  

http://www.lps.org/
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   LPS BOARD OF EDUCATION (402) 436-1601  أعضاء مجلس التعلیم /مدارس لنكن العامة    
 
 

KATHY DANEK 
District #1–Term Expires–May 2021 

 
4261 Knox 
68504 

 
Phone 
(402) 464-8549 

 
Email 
kathy.danek@lps.org 

 
 

BARBARA A. BAIER 
District #3–Term Expires–May 2021 

 
727 South 18th Street 
68508 

 
Phone 
(402) 202-1846 

 
Email 
barb.baier@lps.org 

 
 

LANNY BOSWELL (president) 
District #5–Term Expires–May 2021 

 
5000 South 63rd Street 
68516 

 
Phone 
(402) 483-4244 

 
Email 
lanny.boswell@lps.org 

 
 

DON MAYHEW (ESU president) 
District #7–Term Expires–May 2021 

 
5041 South 30th Street 
68516 

 
Phone 
(402) 730-0370 

 
Email 
don.mayhew@lps.org 

 
 
 

STEPHEN C. JOEL 
Superintendent of Schools 

 
P.O. Box 82889 
68501 

 
Business Phone 
(402) 436-1601 

 
Email 
sjoel@lps.org 

CONNIE DUNCAN (vice president) 
District #2–Term Expires–May 2023 

 
2975 S. 24th Street 
68502 

 
Phone 
(402) 419-0070 

 
Email 
connie.duncan@lps.org 

 
 
ANNIE MUMGAARD 
District #4–Term Expires–May 2023 

 
1400 N. 37th Street 
68503 

 
Phone 
(402) 325-6301 

 
Email 
annie.mumgaard@lps.org 

 
 
BOB RAUNER (ESU vice president) 
District #6–Term Expires–May 2023 

 
5100 Valley Road 
68510 

 
Phone 
(402) 450-1859 

 
Email 
bob.rauner@lps.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAMES GESSFORD 
Legal Counsel to Board of Education 

 
Suite 1400 
233 South 13th Street 
68508 

 
Business Phone 
(402) 476-9200 

 

 
 
 
 
 
 
 

إدارة التعلیم بلنكن بتقدیم تعلیم جید رفیع المستوى تلتزم   
ة.  یرى ب/الطالبات في مدارس لنكن العاملجمیع الطال

مجلس التعلیم  أن الرسالة التعلیمیة األولى، ھي تطویر و 
في  صبحوایف یكونوا على قدر المسؤولیةلزیادة عدد  طالب 

 المستقبل :
oمواطنون منتجون في المجتمع، األمة/الشعب                                                                                             

 و المجتمع الدولي
oطالب على إستعداد للتعلم مدى الحیاة 
o ُناس یقدرون و یثمنون الفنون، التأریخ     أ 

 تقدیراً حقیقیاً.       
نؤمن و نحن المنتخبین إلدارة و تسییر مدیریة التعلیم، 

مور، الطالب و غیرھم من أفراد ركة أولیاء األنثق بمشا
المجتمع في إجراءات إتخاذ القرار.  تنتخب 

المنطقة/المحلیة أعضاء مجلس التعلیم لمدة أربع سنوات 
 یعملون خاللھا بال أجر/راتب

یعقد مجلس التعلیم إجتماعاتھ كل ثاني و رابع یوم ثالثاء 
عات الساعة السادسة مساًء من كل شھر تعقد ھذه اإلجتما

 ,District Office بمكتب التعلیم على ھذا العنوان :
5905  O Street.                          

      
بإمكانكم التعبیر عن آراءكم كتابةً، لیتم توزیعھا على 

 أعضاء مجلس التعلیم.
 

  اآلراء المكتوبة و التعلیقات ترسل على العنوان أدناه:
 

Lincoln Board of Education  
Lincoln Public Schools  

P.O. Box 82889  
Lincoln, NE 68501 

 
تبث/تنقل جمیع إجتماعات مجلس التعلیم على الھواء   

نرجو التأكد من موقع مدیریة .   80/99على القنوات 
 لإلستماع إلى برنامج البث المحل التعلیم األلكتروني

 
All board meetings are televised live on 
LNKTV Education cable channel and 
streamed live at lps.org/board. Please 
check the LPS website or your local 
cable provider listings for programming 
and rebroadcasting 

mailto:kathy.danek@lps.org
mailto:barb.baier@lps.org
mailto:lanny.boswell@lps.org
mailto:don.mayhew@lps.org
mailto:sjoel@lps.org
mailto:connie.duncan@lps.org
mailto:annie.mumgaard@lps.org
mailto:bob.rauner@lps.org
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 DISTRICT BOARD MEMBER BOUNDARY MAP خریطة المناطق اإلداریة ألعضاء مجلس التعلیم    
 

 العامة لنكن مدارس تعلیم مجلس عضاءاإلداریة أل مناطقال
Lincoln Public Schools Board of Education Districts 

District 1 
Kathy Danek 
4261 Knox (68504) 
Phone: (402) 464-8549 

District 2 
Connie Duncan 
2975 S. 24th Street (68502) 
(402) 419-0070 

District 3 
Barbara A. Baier 
727 South 18th Street 
(68508) 
Phone: (402) 202-1846 

District 4 
Annie Mumgaard 
1400 N. 37th Street (68503) 
Phone: (402) 325-6301 

District 5 
Lanny Boswell 
5000 South 63rd Street 
(68516) 
Phone: (402) 483-4244 

District 6 
Bob Rauner 
5100 Valley Road (68510) 
Phone: (402) 450-1859 

District 7 
Don Mayhew 
5041 South 30th Street 
(68516) 
Phone: (402) 730-0370 

 
 
 

 مجاملة/إطراء أو إستفسارات/إسئلة أو قلق/مخاوف أیة كمیدل إذا :األمور أولیاء و اآلباء
 

    Assoc. Supt. for Human Resources ن....... الموظفی لشؤون مساعده
      ..........................................(402) 436-1592 

(402) 436-1605   ......................................مساعد المدیر لإلدارة العامة 
  General for Assistant Superintend    Administration 

(معلومات/بیانات  إتصل على عضو من أعضاء اإلدارة التعلیمیةخابر/  )6
 )3-2اإلتصال على صفحة 

 
حاجة الشخص   ندرك و نتفھم ،حل إلى تحتاج مشكلة شخص ألي یكون عندما

 و الحل فرص تبطئ قد الطریقة ھذه أن إال "سلطة أعلى إلى مباشرة التوجھ إلى
 الشخص إلى بالتوجھ عقولم وقت في تمی اإلشكاالتة. حل ریعالس تائجالن تحقیق

 مباشرال حلال إلیجاد التعلیم بمدیریة أو إبنتك/إبنك بمدرسة ناسبالم المسؤول
 یرجى إستفسارات،/أسئلة شواغل،/القلق من مزید لدیك كان إذا. لإلشكال
 أو  )المدرسة حدود في المشكلة كانت إذا(المدرسة مدیر مع التواصل/اإلتصال
 402-436-1610الرقم  على( التعلیم بمدیریة اإلتصاالت دائرة على اإلتصال

 . )إجتماعیة مشكلة كانت أو التعلیم بمدیریة تتعلق المشكلة كانت إذا
 

 online ن الی أون تعلیقك/مالحظاتك أو مجاملة إستفساراتك، أسئلتك، أرسل
 lps.org contact usم على الرابط  التعلی مدیریة بموقع النت عبر

 
 Professional Qualifications ة  المھنی المؤھالت

 بالمؤھالت الخاصة البیانات/المعلومات األمور أولیاء/اآلباء یطلب قد

 التعلیم مدیریة التدریس، مساعدي و الطالب معلمات/لمعلمي المھنیة
 المعلومات ھذه بتقدیم ملزمة

 

 

 شخٍص مال تكون عندما بأنھ العامة لنكن مدارس/التعلیم مدیریة تدرك

 بشكل حل أو إجابة إلى بحاجة نیك ،األمور أولیاء/اآلباءمن  مخاوف/قلق

 بأسالیب العائالت و األمور أولیاء/لآلباء حاترمقت إرشادات أدناه. عاجل

 المناسبة القنوات عبر یقلقھم ما و مخاوفھم للتعبیرعن التخاطب/التواصل

 اإلرشادات/الخطوات إتباع األمور أولیاء/اآلباء على فرض أو إلزامي لیس
 ل/طرقسب في للمساعدة تقدیمھا أھمیة إرتأینا أننا إال أدناه، الموضحة

 و المساعدة تقدیم یستطیع الذي المناسب الشخص مع التخاطب/التواصل
 إلى ھجالتو في إلقتراحاتا ھذه تساعدك قد یق.قد و سریع بشكل اإلستجابة
 اإلجابة و الحلول إیجاد في معك للعمل درایة و خبرة األكثر المسؤول

 . تھمك/تقلقك التي األمور/لقضایاا و أسئلتك لمخاوفك،

 

 إبنتك أو إبنك )ة(معلم مع للتحدث خابر/إتصل )1

 المدرسة )ة(مدیر مع للتحدث خابر/إتصل )2
 ن بصفحة التواصل التالي: من الجھة الصحیحة لإلتصال، إستع إذا كنت غیر متأكد )3

 (Let’s Talk feature )on our website (lps.org). 
ثم إختار الرابط للموضوع  Contact Usل بنا اتصلإل األزرقزر الأنقر على 

 لتصل إلى الشخص المناسب لإلجابة على تساؤالتك/إستفساراتك.
أدناه:     ة على الرقمالمتوسط أو اإلبتدائیة للمرحلة التعلیمیة اإلدارة إتصل/خابر )4

........................................................... .................1626-436-402 
 :التعلیم لمدیریة التنفیذیة اإلدارة أعضاء من عضوإتصل/خابر  )5

 Superintendent  ................................. (402) 436-1601   ممدیر التعلی
  Assoc. Supt. for Instruction . (402) 436-1626یھ للتوج المدیر مساعد

 Assoc. Supt. for Business Affairs  داریة و المالیةاإل للشؤون مساعده
 (402) 436-1636… ..…… ...………………………………………………………… 

  
 

 
 

 

 

 

W. O Street  

 

 

 

N
W

 5
6t

h 

SW
 4

0t
h 

N
W

 2
7t

h 

SW
 1

2t
h 

14
th

 

27
th

 

40
th

 

56
th

 

70
th

 

84
th

 

98
th

 

http://www.lps.org/


4 Lincoln Public Schools Important Information Booklet 2019-2020 
 

 
 

 

   SCHOOL DISTRICT MAP  خریطة مدارس المقاطعة/المنطقة 
 

 

 على أسئلة/إستفسارات تتعلق بحدود المدارس، یرجى االتصالألیة 
 .1680-436 (402)    الطالب على ھذا الرقم خدمات/دائرة /قسم شؤون

                                                                                     



5 Visit us on the Web at www.lps.org 
 

 

 DIRECTORY SCHOOL دلیل المدارس                                         
 
 

  No. العنوان...........................................................................  الصف........................التلفون     ........................................................    المديرة(ة)  ..........................................................(السكرتار�ة)    المدرسة 
302 East High (Beth).......................................Sue Cassata.............................(402) 436-1302 .......9-12 ................................. 1000 S. 70 St (10) 
301 Lincoln High (Jeff) ....................................Mark Larson .............................(402) 436-1301 .......9-12 ........................................2229 J St (10) 
305 North Star High (Vicky) ............................Ryan Zabawa ...........................(402) 436-1305 .......9-12 ................................. 5801 N. 33 St (04) 
303 Northeast High (Beth) ..............................Keri Applebee...........................(402) 436-1303 .......9-12 ................................. 2635 N. 63 St (07) 
304 Southeast High (Pat)................................Brent Toalson ...........................(402) 436-1304 .......9-12 ................................. 2930 S. 37 St (06) 
306 Southwest High (Lanette) ........................Mike Gillotti...............................(402) 436-1306 .......9-12 ................................. 7001 S. 14 St (12) 
311 Arts & Humanities F.P. (Bobbi).................Kurt Glathar..............................(402) 436-1785 .......9-12 ......................643 S. 25 St, Ste. 15 (10) 
308 Bryan Community F.P. (Amy) ...................Tanner Penrod..........................(402) 436-1308 .......10-12 .............................. 300 S. 48th St (10) 
310 Science Focus Program (Amy) ................Kurt Glathar..............................(402) 436-1780 .......9-12 ................................. 1222 S. 27 St (02) 
316 The Career Academy (Katie) ...................Dan Hohensee (Dr.) .................(402) 436-1316 .......11-12 .....................................8800 O St (06) 
357 Yankee Hill Program (Marva)...................Erik Witt....................................(402) 436-1927 .......9-12 ........................865 W. Burnham St (22) 
210 Culler (Donna)..........................................Michaela Hahn .........................(402) 436-1210 .......6-8 .................................... 5201 Vine St (04) 
211 Dawes (Terri)............................................Angela Plugge..........................(402) 436-1211 .......6-8 ...............................5130 Colfax Ave (04) 
213 Goodrich (Lori) .........................................Kelly Schrad .............................(402) 436-1213 .......6-8 ................................4600 Lewis Ave (21) 
214 Irving (Samantha) ....................................Jason Shanahan ......................(402) 436-1214 .......6-8 ................................... 2745 S. 22 St (02) 
215 Lefler (Nancy) ..........................................Jessie Fries ..............................(402) 436-1215 .......6-8 ................................... 1100 S. 48 St (10) 
220 Lux (Julie) ................................................Duane Dohmen ........................(402) 436-1220 .......6-8 .................................... 7800 High St (06) 
216 Mickle (Tami)............................................Gene Thompson.......................(402) 436-1216 .......6-8 ................................... 2500 N. 67 St (07) 
225 Moore (Christie) .......................................Gary Czapla (Dr.) ....................(402) 436-1225 .......6-8 ................... 8700 Yankee Woods Dr (26) 
212 Park (Rebecca) ........................................Charlotte Everts .......................(402) 436-1212 .......6-8 ....................................... 855 S. 8 St (08) 
217 Pound (Jackie) .........................................Chris Deibler (Dr.) ....................(402) 436-1217 .......6-8 ................................... 4740 S. 45 St (16) 
222 Schoo (Kym) ............................................Cedric Cooper ..........................(402) 436-1222 .......6-8 ................................700 Penrose Dr (21) 
218 Scott (Linda).............................................Marco Pedroza.........................(402) 436-1218 .......6-8 .......................... 2200 Pine Lake Rd (12) 
255 Nuernberger Educ. Center (Jennifer).......Jaime Boedeker .......................(402) 436-1255 .......6-8 ................................... 1801 S. 40 St (06) 
121 Adams (Raquel) .......................................Amy Clark.................................(402) 436-1121 .......PreK-5 ............... 7401 Jacobs Creek Dr (12) 
120 Arnold (Tracy) ..........................................Jodi Frager ...............................(402) 436-1120 .......PreK-5 ................... 5000 Mike Scholl St (24) 
123 Beattie (Cindy) .........................................Sean Bailey ..............................(402) 436-1123 .......PreK-5 .......................... 1901 Calvert St (02) 
124 Belmont (Trisha).......................................Kim Rosenthal..........................(402) 436-1124 .......PreK-5 ............................. 3425 N. 14 St (21) 
127 Brownell (Sharon) ....................................Kelly Apel .................................(402) 436-1127 .......PreK-5 ..................6000 Aylesworth Ave (05) 
130 Calvert (Lorie) ..........................................Jeff Brehm................................(402) 436-1130 .......PreK-5 ............................. 3709 S. 46 St (06) 
129 Campbell (Tracey)....................................Julie Lawler ..............................(402) 436-1129 .......K-5................................. 2200 Dodge St (21) 
131 Cavett (Kris) .............................................Jeff Vercellino...........................(402) 436-1131 .......PreK-5 ............................. 7701 S. 36 St (16) 
132 Clinton (Alicia)..........................................Angee Luedtke .........................(402) 436-1132 .......PreK-5 ............................. 1520 N. 29 St (03) 
135 Eastridge (Amy) .......................................Traci Boothe .............................(402) 436-1135 .......K-5..........................................6245 L St (10) 
136 Elliott (Jody) .............................................Kathleen Dering .......................(402) 436-1136 .......K-5..................................... 225 S. 25 St (10) 
159 Everett (Tricia)..........................................Mike Long.................................(402) 436-1159 .......PreK-5 ................................... 1123 C St (02) 
140 Fredstrom (Summer)................................Cheryl Richter ..........................(402) 436-1140 .......K-5................................5700 NW. 10 St (21) 
139 Hartley (Pam)...........................................Jeff Rust ...................................(402) 436-1139 .......K-5..................................... 730 N. 33 St (03) 
142 Hill (Peggy) ..............................................Amy Carnie ..............................(402) 436-1142 .......K-5......................... 5230 Tipperary Trail (12) 
143 Holmes (Amanda) ....................................Tim Muggy................................(402) 436-1143 .......PreK-5 ............................. 5230 Sumner (06) 
145 Humann (Nola).........................................Sharon Eickhoff........................(402) 436-1145 .......PreK-5 .................... 6720 Rockwood Ln (16) 
144 Huntington (Terese) .................................Rik Devney (Dr.).......................(402) 436-1144 .......PreK-5 ............................. 2900 N. 46 St (04) 
147 Kahoa (Jane) ...........................................Terri Nelson ..............................(402) 436-1147 .......K-5........................... 7700 Leighton Ave (07) 
148 Kloefkorn (Rene)......................................Polly Bowhay............................(402) 436-1148 .......K-5........................6601 Glass Ridge Dr (26) 
146 Kooser (Kim) ............................................Ann Jablonski...........................(402) 436-1146 .......PreK-5 ............................. 7301 N. 13 St (21) 
149 Lakeview (Michelle) .................................Kellie Joy..................................(402) 436-1149 .......PreK-5 ..............300 Capitol Beach Blvd (28) 
153 Maxey (Nancy).........................................Suzanne Reimers.....................(402) 436-1153 .......K-5................................... 5200 S. 75 St (16) 
150 McPhee (Lanette) ....................................Chris Boden .............................(402) 436-1150 .......PreK-5 ..................... 820 Goodhue Blvd (08) 
151 Meadow Lane (Nancy).............................Daniele Schulzkump ................(402) 436-1151 .......PreK-5 .............................. 7200 Vine St (05) 
154 Morley (Kathy)..........................................Stephanie Drake ......................(402) 436-1154 .......K-5............................ 6800 Monterey Dr (06) 
155 Norwood Park (Bobbi)..............................Pam Hale .................................(402) 436-1155 .......PreK-5 ............................. 4710 N. 72 St (07) 
160 Pershing (Lynette)....................................Jamie Cook ..............................(402) 436-1160 .......PreK-5 .......................... 6402 Judson St (07) 
161 Prescott (Toni)..........................................J.J. Wilkins ...............................(402) 436-1161 .......PreK-5 ............................. 1930 S. 20 St (02) 
162 Pyrtle (Jaime)...........................................Kristen Finley ...........................(402) 436-1162 .......K-5.......................... 721 Cottonwood Dr (10) 
163 Randolph (Vicki).......................................Monica Jochum ........................(402) 436-1163 .......K-5................................... 1024 S. 37 St (10) 
164 Riley (Theresa) ........................................Jeff Bjorkman ...........................(402) 436-1164 .......K-5...............................5021 Orchard St (04) 
170 Roper (Laura)...........................................Lynn Fuller (Dr.)........................(402) 436-1170 .......PreK-5 ............ 2323 S. Coddington Ave (22) 
165 Rousseau (Karla) .....................................Wendy Badje (Dr.)....................(402) 436-1165 .......PreK-5 ............................. 3701 S. 33 St (06) 
166 Saratoga (Rhonda) ..................................Annette Bushaw .......................(402) 436-1166 .......PreK-5 ............................. 2215 S. 13 St (02) 
167 Sheridan (Anessa) ...................................De Ann Currin (Dr.)...................(402) 436-1167 .......K-5.......................... 3100 Plymouth Ave (02) 
168 West Lincoln (Kim)...................................Scott Schwartz .........................(402) 436-1168 .......PreK-5 .....................630 W. Dawes Ave (21) 
185 Wysong (Bridget) .....................................Randy Oltman ..........................(402) 436-1185 .......PreK-5 ..................7901 Blanchard Blvd (16) 
169 Zeman (Katie) ..........................................Kristi Schirmer..........................(402) 436-1169 .......K-5................................... 4900 S. 52 St (16) 
156 Don D. Sherrill Education Ctr. (Holli)........Cindy Vodicka ..........................(402) 436-1924 .......PreK-9 ............................ 330 N. 56th St (04) 
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   SCHOOL START/END TIME بدء و إنتھاء الدوام 
 
 

  .مدارسكم مراجعة / اإلتصال یرجى المعلومات من لمزید . للتغیر قابل الدوام إنتھاء و بدء
 

High Schools (9-12) بدء و إنتھاء دوام المدارس الثانویة  Start End 
Lincoln High ................................................................8:00 a.m........... ..... 3:05 p.m. 
East  High................................................................. ........8:00  a.m........... ..... 3:00  p.m. 
North Star High ..........................................................7:00 a.m............ .... 3:00 p.m. 
Northeast High...........................................................8:00 a.m....... ......... 3:00 p.m. 
Southeast High...........................................................7:00 a.m.......... ...... 3:00 p.m. 
Southwest High ..........................................................8:15 a.m............... 3:03 p.m. 
Arts & Humanities Focus Program .................... 10:00 a.m............... 3:05 p.m. 
Bryan Community (9th & 10th Grade) ................8:10 a.m............... 3:00 p.m. 
Bryan Community (11th & 12th Grade).......... .....9:00 a.m............... 3:00 p.m. 
Science Focus Program......................................... 10:00 a.m............... 3:05 p.m. 
The Career Academy (morning session) ...........8:15 a.m............. 10:15 a.m. 

(middle session)........... 10:20 a.m.............12:10 p.m. 
(afternoon session) .....12:45 p.m............... 2:45 p.m. 

Yankee Hill Education Center ................................8:00 a.m............... 2:20 p.m. 
 

Middle Schools (6-8)  بدء و إنتھاء دوام المدارس المتوسطة  Start                   End 
Culler...............................................................................8:00  a.m............... 3:00  p.m. 
Dawes .............................................................................8:00  a.m............... 3:00   p.m. 
Goodrich...................................................................... ...8:00  a.m...............  3:00   p.m. 
Irving...............................................................................8:00  a.m............... 3:00  p.m. 
Lefler  .............................................................................8:00  a.m...... .......... 3:00 p.m. 
Lux  .................................................................................8:00  a.m............... 3:00 p.m. 
Mickle..............................................................................8:00  a.m............... 3:00   p.m. 
Moore  .............................................................................8:00  a.m............... 3:00 p.m. 
Park..................................................................................8:00  a.m............... 3:00  p.m. 
Pound  .............................................................................8:00  a.m............... 3:00  p.m. 
Schoo ..............................................................................8:00  a.m............... 3:00   p.m. 
Scott ................................................................................8:00  a.m............... 3:00  p.m. 
Nuernberger Education Center........................ ......9:10 a.m.............. 3:30 p.m. 

 

Elementary (K-5) بدء و إنتھاء دوام المدارس اإلبتدائیة  Start End 
Adams.............................................................................8:15  a.m............... 2:53  p.m. 
Arnold.............................................................................9:00  a.m............... 3:38   p.m. 
Beattie  ............................................................................8:15  a.m............... 2:53  p.m. 
Belmont  .........................................................................8:15  a.m............... 2:53  p.m. 

Elementary (K-5) بدء و إنتھاء دوام المدارس اإلبتدائیة   Start               End 
Brownell...................................................................... ....9:00  a.m............... 3:38   p.m. 
Calvert  ............................................................................8:15  a.m............... 2:53  p.m. 
Campbell  ........................................................................9:00  a.m............... 3:38  p.m. 
Cavett  .............................................................................8:15  a.m............... 2:53  p.m. 
Clinton..............................................................................8:15  a.m.............. 2:53   p.m. 
Eastridge..........................................................................9:00  a.m............... 3:38   p.m. 
Elliott...............................................................................8:15  a.m............... 2:53  p.m. 
Everett  ...........................................................................8:15  a.m............... 2:53  p.m. 
Fredstrom........................................................................8:15  a.m..............  2:53   p.m. 
Hartley ............................................................................9:00  a.m............... 3:38   p.m. 
Hill....................................................................................8:15  a.m............... 2:53  p.m. 
Holmes  ...........................................................................8:15  a.m............... 2:53  p.m. 
Humann ..........................................................................9:00  a.m............... 3:38   p.m. 
Huntington .................................................................8:15 a.m.............. 2:53 p.m. 
Kahoa..............................................................................9:00  a.m................ 3:38  p.m. 
Kloefkorn  .......................................................................8:15  a.m............... 2:53  p.m. 
Kooser.............................................................................8:15  a.m............... 2:53  p.m. 
Lakeview.........................................................................9:00  a.m...............  3:38   p.m. 
Maxey  ............................................................................9:00  a.m............... 3:38  p.m. 
McPhee  ..........................................................................9:00  a.m............... 3:38  p.m. 
Meadow Lane ............................................................9:00 a.m............... 3:38 p.m. 
Morley.............................................................................9:00  a.m............... 3:38  p.m. 
Norwood Park............................................................9:00 a.m............... 3:38 p.m. 
Pershing..........................................................................8:15  a.m............... 2:53   p.m. 
Prescott ..........................................................................9:00  a.m............... 3:38  p.m. 
Pyrtle...............................................................................9:00  a.m............... 3:38  p.m. 
Randolph.........................................................................9:00    a.m.............  3:38  p.m. 
Riley.................................................................................9:00  a.m............... 3:38   p.m. 
Roper...............................................................................8:15  a.m............... 2:53   p.m. 
Rousseau  .......................................................................9:00  a.m................. 3:38  p.m. 
Saratoga..........................................................................8:15  a.m................ 2:53   p.m. 
Sheridan..........................................................................9:00  a.m............... 3:38   p.m. 
West Lincoln...............................................................9:00 a.m............... 3:38 p.m. 
Wysong  ..........................................................................9:00  a.m............... 3:38  p.m. 
Zeman  ............................................................................8:15  a.m............... 2:53   p.m. 
Don D. Sherrill Education Center (K-5) ................9:10 a.m............. 3:30 p.m. 

 
 
 

   ATHLETICS AND ACTIVITIES  1610-436 (402)  الریاضة و األنشطة 
 
 
 

التحلي  الطالب تعلیم و المختلفة الفعالیات/الریاضیة األنشطة إعداد ھو القسم ھذا مھام
مدى  بھا یتصف و یتحلى )ة(الطالب صفات من صفة و قیمة لتكون الریاضیة بالروح
 .الیومیة حیاتھ في الحیاة

 
 شخص أو فریق المختلفة البینیة الریاضیة واألنشطة البدنیة التربیة على یشرف

 بھذه المنافسات و اإلشتراك ویكون )ة(الطالب بھا یداوم التي معین بالمدرسة
 .الفعالیات إختیاري/األنشطة

 الریاضیة األنشطة في لإلشتراك التوجیھیة المبادئ
 البینیة الضمنیة البرامجیة و رسالمد

 
Intramural programs ضمنیةبرامج الال  

 
 فرص إتاحة: التالیة بالفلسفة إعماالً  الضمنیة الریاضیة والفعالیات بالبرامج سمحی

رغبات  و میول لتشمل العامة لنكن بمدارس الضمنیة الریاضیة األنشطة في اإلشتراك
التربیة  فنون دراسة خالل من یتعلمونھا التي المھارات تعكس . والریاضیة الطالب

 .یةریاضال
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   Athletics and Activities continued (402) 436-1610  لفعالیات الریاضیة متواصلاألنشطة/ا
 
 

Warning إنذار/ یرتحذ  
 

 المحتملة مخاطرال من الطالب أھل نظر لفت ھو ر/التنبیھالتحذی ھذا من الغرض
 األنشطة في اإلشتراك وأن البینیة. الریاضیة نشطةاأل في اإلشتراك نتیجة

 بین مداھا و خطورتھا تترواح نوع، أي من إصابات عنھ ینتج قد الریاضیة
 كسور البلیغة، الجروح إلى والرضوض العضالت إلتواء ،البسیطة الجروح
 الوفاة أو الشلل أما. العجز إحتماالت و الفقري أوالعمود بالرأس إصابات العظام

 عن فضالً  التدریب حیث من الوسائل أحدث توفر غمر واردأن حدوثھا  إالنادرة  فإنھا
 .ت المعدا أفضل إستعمال

 
  عنوانا العامة لنكن مدارس إسم تحمل األندیة مجموعات،ِفرق، الال من العدید
 بمدارس إرتباط أي لھ یكون ال قد اإلسم حامل النادي أو المجموعة الفریق، لھم،
 لنكن مدارس برامج تتطلبھا التي بالتوجیھات ال و بالدعم یمدون ال و العامة، لنكن

 نشاط أو النادي بالفریق، الخاصة األمور عن التوضیح تطلب أننرجو  .العامة
 .ال أم التعلیم مدیریة إدارة و إشراف تحت نتكا إذا ما تعرف أن یھمك كان إذا

 و تدعمھا التي األندیة و الریاضیة باألنشطة قائمة المدارس معظمتكتب /تدرج 
 .أون الین بھم الخاص سایت الویب على تدعمھا و علیھا تشرف

 
Transfers التقنتال   

 
 مستحقا الطالب یصبح الثانویة، بالمدارس )ة(الطالب تسجیل عند

 فیھا سجل التي بالمدرسة الریاضیة الفعالیات و األنشطة في اإلشتراك/لإلنضمام
ً  كان و بإختیاره، خرىأ مدرسة إلى (ة)طالبال إنتقل إذا  .بھا و یداوم في  مشتركا

ً یوم 90 لمدة باإلشتراك لھا/لھ یسمح لن ریاضي، نشاط  أھلھ حالة إنتقال في إال ا
 إلى في اإلنتقال الراغبون الثانویة المدارس طالب اآلخر. المكان إلى معھ

 ، 5 شھر 1 قبل یوم النقل طلب تقدیم فوراً بشرط طلبھم یقبل رىأخ  مدرسة
 نقلھم یتم فسوف لن الموعد ھذا في طلببتقدیم ال موایقو لم الذین . أماآیار/مایو

 نبراسكا إتحاد إخطار و علیھا، التوقیع و اإلنتقال أوراق إكمال بعدیوماً  90 بعد إال
 .منھا اإلنتقال ینوي التي بالمدرسة الدراسي عامھ یكمل أن ب(ة)الطال یستطیع للریاضیین،

ً یو 90 لمدة باإلشتراك للطالب یسمح ال ً  ما  بعدم اإلنتقال. رأیھ یغیر أن لعل و عسى دراسیا

 
 الریاضة ممارسة إلى الطالب إستمالة

ACTIVITY/ATHLETIC RECRUITING  
 

 بقصد أمره ولي أو )ة(الطالب إلى موجھة تحریریة أو شفھیة مخاطبة أیة إن
 مقبول غیر تدخالً  یعتبر سكنھ نطاق خارج بمدرسة یداوم بأن إقناعھ أو إغراءه

 موظفمن   )ة(الطالب على تأثیر أي كذلك. المدرسیة القوانین مع ویتعارض
ً  یعتبر معین نشاط في )ة(الطالب إلشراك مدرب أو بالمدرسة  غیر تدخال أیضا

 الساري العام النظام مع یتعارض ذلك ألن الفعل ھكذا عن المسؤول یعاقب مقبول
 .العامة لنكن مدارس في

 المدارس بین الریاضیة األنشطة/الفعالیات، البرامج
 

 للبرامج مكمل جزء العامة لنكن بمدارس البینیة الریاضیة تعتبرالبرامج
 .أھلھ وموافقة علم و(ة) الطالب رغبة يھ ھافی اإلشتراك أساس التعلیمیة،

 جیدة بصحة لیس بأنھ شعوراً  المدرب أو أمره ولي ،)ة(الطالب إنتاب إذا
 أیة لدیكم إذا .الریاضیة األنشطة في باإلشتراك لھ یسمح لن كافیة، بدنیة ولیاقة
 لةالحا اللیاقة البدنیة و بشأن مخاوف أو قلق اإلشتراك، كیفیة عن إستفسار أسئلة،

 القسم (ة) مدیر أو المدرسة مدیر(ة)  على اإلتصال یرجىللطالب(ة)،  لصحیةا
 .الریاضي

 المدرسة تقدم سوف سباق، أو مباراة التدریب، إثناء اإلصابة حاالت في
 مسؤولة غیر ھي و )ة(للطالب شیئ أي المدرسة تفعل ال. فقط أولیة إسعافات

 لھ یتعرض قد ماع المدرسة تحاسب ال كذلك و ة) (الطالب معالجة عن
 تعثر و إصابة إلى الطالب تعرض إذان. فقدا أو اضرار إصابات، من الطالب

 التصرف حق العامة لنكن بمدارس للمسؤولین فإن العائلة بطبیب اإلتصال
 العنایة و الخدمات لتلقي بالمستشفى ة) (الطالب إللحاق بإستطاعتھم ما بأفضل
 ألن المدرسة) ة(الطالب عالج نفقات تسدید األمر ولي على. الالزمة الطبیة

 )ة(للطالب الصحي بالتأمین وصي. نالعالج تكالیف عن مسؤولة غیر
 تأمین على بالحصول و ینصح األمر ولي یشجع  .الریاضیة األنشطة في المشترك

 ضد بالتأمین اإلحترازیة اإلجراءات في ترغب كنت إذا ( الحوادث ضد تأمین و صحي
 ) الكتیب الحوادث بھذا ضد الطالب تأمین فقرة الحوادث یرجى مراجعة

 
 من صادر اإللزام ھذا دراسي عام كل (ة) للطالب سنوي طبي كشف إجراء یلزم

 الفعالیات/لألنشطة نبراسكا جمعیة و العامة لنكن مدارس/بلنكن التعلیم مجلس
 تسمح لن علیھ، العظام، مقوم من طبي تقریر المدرسة تقبل ال ة.لریاضیا

 األنشطة من نشاط في شتركة) م(طالب كل على. التقریر ھذا مثل بموجب باإلشتراك
 اإلشتراك یستطیع و الئق بأنھ للتأكد سنوي طبي یجري فحص أن یةمدرسال الریاضیة

 و كاملة البیانات مأل یجب ھ.كل الدراسي العام الریاضیة الفعالیات و األنشطة في
 البینیة الریاضیة األنشطة برنامج یستوجب .الریاضیة قسم األنشطة إلىھا میتسل

 .أیار/مایو شھر من 1 یوم بعد الطبي الفحص/سنوي بالكشف تقریر على الحصول
 الطبي. الفحص نتیجة إحضار 12 - 9 الدراسیة الصفوف جمیع الطالب على یجب

 العظام مقوم عند الطبي الكشف/بالفحص تقریر العامة لنكن مدارس تقبل ال
 بالفحص الطبي التقریر أو الشھادة .البینیة الریاضیة األنشطة في لإلشتراك

 الدراسي العام الریاضیة األنشطة في للمشاركة صالح و مؤھل الطالب أن دلیل
ً  الطبي التقریر یكون أن یجب .كلھ من  إقرار و األمر ولي و بموافقة مصحوب خطیا

 المدرسة في منھ یتوقع بما اإللتزام و العامة، السلوك قواعد مدونة بإتباع الطالب
 حالة في بھا یستعان معلومات اإلرتجاج، من المخ سالمة عن ومعلومات كطالب

 قسم مدیر إلى تسلیمھا و إعادتھا و المذكورة البیانات كل إكمال یجب الطوارئ
 عند الثابت السجل في یسجل و )بالفحص(الطبي التقریر یثبت. بالمدرسة الریاضة

  األخرى التقاریر جمیعإكمال  یتم. المدرسیة الصحة بمكتب المضمضة/الممرضة
 في متواجدة اإلستمارات/الفورمات ھذه ة. بالمدرس الریاضي القسم مدیر مكتب في

 أون الین. سایت الویب على أو بالمدرسة الریاضي القسم مكتب
 
 منافسات في المشاركة من إیقاف الطالب(ة) إلى تؤدي التي السلوكیات قائمة 

 المنھجیة غیر الریاضیة االنشطة في أو البینیة الریاضیة األنشطة
 ). 2 . 6740رقم  الئحة( الثانویة المدارس كل في موجودة

 
 طیاتھ في یحمل إمتیاز ھو اإلضافیة) (الالمنھجیة المدرسیة األنشطة في اإلشتراك

 على الطالب نشجع لذلك،. المجتمع و الطالب الفریق، المدرسة، تجاه مسؤولیات
 األكادیمیة، األمور في الدراسیة السنة بدء قبل مخاوف أي مناقشة و التحدث

 األخرى األشیاء من غیرھا و المخدرات) (الضارة للمواد صحیح الغیر اإلستعمال
 شخص مع التحدث. رفاھیتھ و نفسیا،ً عقلیا،ً جسدیا،ً الطالب(ة)ب ضارة تكون قد التي

 المدرسة إلى العودة من األول الیوم قبل المسائل/األمور ھذه في ثقة محل مسؤول
 لإلشتراك مستعداً  و سالما آمنا البقاء و دعم سند، على الحصول في الطالب یساعد
 للخطط، وفقا بھ التصریح یجب الدراسي، العام أنثاء یحدث ما .الدراسي العام خالل

المدرسة. تطلعات و لتوقعات طبقا و 6740 الالئحة و السیاسات

http://www.lps.org/
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  Athletics and Activities continued (402) 436-1610 األنشطة/الفعالیات الریاضیة متواصل  
 
 

 المؤسسات/المنظمات و السریة األندیة إنھاك الطالب(ة)، التدریب،
  6742رقم  العمل خططة و السیاسة الخارجیة

Initiation, Hazing, Secret Clubs and Outside 
OrganizationPolicy 6742 

 و األندیة كذلك و الصفوف، بھا تقوم تدریب أي یحظر  .بالتدریب مبادرات
 أي یشجع أو یشارك )ة(طالب اي اإلدارة.  بموافقة إال الریاضیة الفرق

 عرضة یكون اإلدارة قبل من علیھا الموافقة دون بالتدریب مبادرات
 اإلمتیازات جمیع أو أي من الحرمان إلى تصل قد تأدیبیة إلجراءات
 .الطرد و المدرسیة

 
 سلوكیاتال مع تتفق و تتماشى التي المبادرات على الموافقة لإلدارة یجوز

 العقلیة أو البدنیة اإلصابة لخطر الطالب(ة)  تعرض ال والتيمن الطالب  المتوقعة
 الشأن. من التقلیل أو
 
 

 بالتدریب شاقة مھام فرض ھو Hazing  (اإلرھاق بالسخریة من الطالب(ة)اإلنھاك
 الصفوف، على محظور ھو و البدني الدقیق للتدریب برنامج من كجزء المھین

 عن عبارة ھو . واألخرى الطالبیة من المنظمات غیرھا أو الریاضیة الفرق األندیة،
 بقصد السالمة أو العقلیة أو البدنیة الصحة مخاطرإلى  الطالب یعرض نشاط

 ھذه تشمل مدرسیة، منظمة أي في العضویة إستمرار و اإلنتماء إلى، اإلنضمام
 التعرض ألعضاء جنسي، إختراق ، اتعالم الضرب، الجلد، األنشطة المحظورة،

 التمارین آخر، لجسد شخص مداعبة تنبیھھ، أو الشخص إھانة بقصد التناسلي الجھاز
 مضرة مادة أو عقار أو الخمر طعام أو تذوق/تناول على اإلكراه المطولة، أو القسریة

 الئق غیر سلوك أو طویلة لفترات النوم الحرمان من أو اآلدمي لإلستھالك تصلح ال
 یشجع أو یشارك طالب أي. القبیل ھذا من نشاط اإلكراه على أو وحشیة معاملة أو

جمیع  من الحرمان إلى تصل تأدیبیة، إجراءات إلتخاذ معرض أي نوع، من اإلنھاك
 الطرد. أو المدرسیة اإلمتیازات

 
  Secret organizations. السریة المنظمات

 یكونون أو منظمة أو سریة منظمة أي في الطالب یشارك أن قانوني غیر
 المدرسة إلجراءات یخضع األحوال من حال بأي ھذا فیھا، أعضاء

 .جمیعھا أو المدرسة من طرد أو امتیازات أي رفض ذلك في بما التأدیبیة،
 

 .الخارجیة المنظمات
یدخل  أن ال، أم العامة لنكن بمدارس طالبا كان سواء شخص، ألي القانوني غیر من

 االنضمام طالب أي على یحظر و متوسل، أو مندفعا مدرسةأي  مبنى أو المدرسة
 القیود ھذه ینتھك شخص أي المدارس. خارج زمالة أو منظمات أو جماعة أي إلى

  .المدارس من واإلقصاء واإلبعاد الجنائیة للمالحقة یخضع
 

                8-9-2016  تم تنفیحھ/مراجعتھ بتأریخ 
 

 10-27-2015  مكتوب بتأریخ ھو كما المفعول ساري بقي و روجع
  11-12-2013):    تنقیح و مراجعة آخر أو(بھ العمل تأریخ
 : صلة ذات قوانین و لوائح

 :القانونیة المراجع
Legal Reference: Neb. Rev. Stat. §§ 79-2,101 to 79-2,103 

Student Discipline Act, Neb. Rev. Stat. §§ 79-254 
to 79-296 Reference Neb. Rev. Stat. §§ 28-311.06 
to 28-311.07 

 
 اإلشتراك في األنشطة و الفعالیات الریاضیة  
 Interscholastic Athletic/ Activity Participation 

 
(Age Limitation)  قیود العمر 

عاماً اإلنضمام إلى فریق ریاضي   19ال یحق للطالب(ة) البالغ من العمر 
واإلشتراك في المنافسات الریاضیة  المدرسیة  ما لم  یكن ھذا الطالب قد بلغ  

یسمح لھ  ،شھر أغسطس/آب . في ھذه الحالة بدایةسنة  في  19من العمر 
 من العام الدراسي.  المتبقیة الفترةبالمشاركة في الفعالیات  

 
ACADEMIC REQUIRMENT  المتطلبات األكادیمیة 

ً  15للطالب(ة) المقید بالصف السابع أو الثامن البالغ من العمر  جوزی قبل الیوم   عاما
الریاضیة  بالمدارس الثانویة  الفرقاألول من الشھر الثامن، أغسطس/آب اإلشتراك في 

 إذا توافرت المتطلبات التالیة:  
 

 بإشرافالریاضیة  الفعالیاتعلى جمیع الطالب الذین یختارون المشاركة في األنشطة أو 
على الحد األدنى من على األقل المحافظة  ،مدربین یتقاضون رواتبأو  معلمین

                                          :المستوى/المعاییر التالیة
 

بالسمستر " نصف العام  معتمدة/ساعة  دراسیة   20 ھإكمالحصول الطالب أو  )أ
المدرسیة. على  الریاضیةالسابق قبل إشتراكھ في الفرق ،  أي  السمستر "الدراسي

/ساعة    15الطالب المسجلین في المدارس بجداول نموذجیة، الدراسة و الحصول على 
  20في ربع الفترة الدراسیة و یجب إكمالھم/حصولھم على  كحد أدنى معتمدةدراسیة 

 السابق لتسجیلھم في الفریق الریاضي.  بالسمستر معتمدةساعة  دراسیة /
 

إسبوعیاً خالل الفترة الدراسیة ساعة  دراسیة  20 حصول الطالب(ة) أو إكمالھ )ب
ترة ساعة معتمدة في الف 15السمستر الذي إشترك فیھ(بجدول نموذجي/معیاري /

الدراسیة). في حالة الظروف اإلستثنائیة/غیر العادیة، قد یتباحث/یتفاكر الطالب، ولي 
مسؤول بالمدرسة إلیجاد حل بإلتماس إعفاء من ھذه المتطلبات. على شخص أمره مع 

ساعة  20ساعات دراسیة معتمدة على األقل من  10طالب المدرسة األصلیین إكمال 
 ثلونھا في المنافسة. المطلوبة في المدرسة التي یم

 
قد تختلف المدارس الثانویة عن بعضھا البعض في المتطلبات األكادیمیة، لذا یجب 

 مراجعة المدارس كل مدرسة على حدة للتأكد من ھذه المتطلبات. 
 

 األنشطة في اإلشتراك من )ة(الطالب حرمان إلى ؤديت قد المتطلبات ھذه مخالفة 
أو الحرمان من اإلشتراك في األلعاب  لتلك التابعة الفعالیات أو الریاضیة، التدریب

تتبع اإلجراءات و  الحالة ھذه في المنافسات البیینة التابعة للتربیة الریاضیة المعنیة.
م            رق الالئحة قیتطب باللوائح المعتمدة/المعمول بھا في مجلس تعلیم لنكن، 

 .التعلیمیة اإلدارة مجلس من بمتابعة )6740.1 (

نطبق علیھا ھذه تأنواع التربیة الریاضیة، األنشطة و الفعالیات التي أقسام/قائمة ب
القواعد التنطیمیة موجودة بمكتب مدیر قسم التربیة الریاضیة في مدیریة تعلیم /اللوائح

)402(-436-1610لنكن على الرقم 
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 العادیة غیر الجویة الحاالت في العمل خطط و السیاسة
Severe Weather Policy 

 قرار إصدار لمدارس لنكن العامة العام المدیر بلنكن التعلیم مجلس فوض
 مدیر على. السیئة الجویة األحوال حالة في اسةالدر تعطیل قفل/

تعطیل / المدارس فلرار قبق التلفزیون و اإلذاعة محطات إبالغ التربیة
 الخبر یبث خبر قفل المدارس. /بیان بنشر بدورھا تقوم التي والدراسة 

 مدیریة صفحة على كذلك و التلفزیون و اإلذاعة محطات عبر عادةً 
 LPS website ة  األلكترونی التعلیم

 
 

  س المدار قفل قرار
Decision to Close School 

 
 إخبار في یساعد النظام ھذا. جماھیري إتصال طریقة التعلیم مدیریة إستحدثت

 بالجمیع اإلتصال تستدعي التي األحوال في المدارس قفل بقرار األمور أولیاء
 اإلتصال وسائل عبر معلومات التعلیم مدیریة تذیع. السیئ الطقس حالة في كما

 للدراسة تعطیل بأي الخارجیة اإلتصاالت وسائل إخبار تواصل و اإلجتماعي

 للتواصل، اإلجتماعیة الوسائل التلفزیون، الرادیو،. الجویة الحالة سوء بسبب
 نظراً  المدارس إغالق خبر لتلقي مختلفة وسائل كلھا الجماھیري اإلتصال نظام

 التعلیم لمدیریة الجماھیري اإلتصال نظام ألن و. الخطورة البالغة الجویة للحالة
 من أكثر على الخبر یؤثر و عائلة  20.000 من بأكثر اإلتصال على سیعمل

 كل إلكمال دقیقة 45 - 40 حوالي إلى النظام ھذا یحتاج )ة(طالب  42.000
 .اإلتصاالت

 
 التعلیم مدیریة تقوم السابق، الیوم أمسیة في المدارس قفل قرار إتخاذ یتم 

 تم إذا .مساءً  10.00 الساعة حوالي في األھل إفادة لضمان أوالً  باإلتصاالت
 حوالي في باألھل اإلتصاالت تبدأ المبكر، الصباح في المدارس قفل قرار إتخاذ

 .المدارس إغالق/قفل یوم في صباحا 5:45 الساعة
 
  الدراسة/الدوام بدء بعد 

After School Starts 
 

 قفل تم إذا .الدراسة أثناء المدارس قفل بعدم المحاوالت كل التعلیم مدیریة تبذل

ً مسب التخطیط االمور اولیاء فعلى الدراسي الیوم/الدوام أثناء المدارس  سوف .قا
 لمثل التھیئمن  األمور أولیاء لیتمكن اإلعالم وسائل طریق عن بذلك الخبر ینشر
 .الالزمة الترتیبات بإتخاذ اإلستثنائیة الظروف و األحوال ھذه
 

  ر األمو أولیاء قرار
Parental Decisions 

 
 األحوالفي حالة  المدرسة إلى ابناءه إرسال عدم األمر  ولي یقرر قد

مدیر التعلیم یراقب  .قفل المدارس تم إعالنعادیة حتى ولو لم یالالغیر  الجویة
و طرق وصول الطالب قد تختلف  ، الشوارعتقلبات الحالة الجویة في المدینة

الخیار إذا ولي األمر لفیصعب على البعض نقل أبناءھم إلى المدارس علیھ، 
 . بسبب سوء األحوال الجویةاإلبقاء على أبناءه في المنزل أرتأى أنھ األسلم 

 الحالة یعتبر غائباً بعلم ولي األمر.من ال یذھب إلى المدرسة في ھذه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Communications ت اإلتصاال
 

Community News ع  المجت   صحیفة أخبار 
 . العامة لنكن مدارس طالبات/لطالب تصدر شھریة إخباریة صحیفة ھي

 و األنشطة عن األمور أولیاء و للطالب شھري دلیل عن عبارة الصحیفة
 صحیفة. لنكن في الربحیة غیر الخیریة الوكاالت تقدمھا التي الفعالیات المتاحة

 عن الصحیفة، المعلومات من لمزید بالعون الذاتي.  المجتمع مدعومة أخبار
 ).402(-402-1619ي: التال الرقم على اإلتصاالت قسم على اإلتصال نرجو

 
  EdNotes دنوتسإ

 الموظفین بشؤون و العام المجتمع أخبار بنشر تھتم الكترونیة صحیفة ھي
 ما عن وتنشر مقاالت صور الصحیفة ھذه تعرض  .المجتمع أفراد وبجمیع

 . التعلیم بمجلس یدور
 

 : Engagement ترابطتضامن/
 العنوان التالي: عبر التواصل یمكنك فكرة، أو تعلیق إستفسار،/أسئلة لدیك إذا 

lps.org/connect/now/. 
 

 متاح و یوزع LPS Annual Report التعلیم لمدیریة السنوي التقریر
 الوضع و الدیمغرافیة، العوامل الطالب، آداء التقریر، ھذا ینشر. كافةً  للمجتمع

 ./lps.org/about/annual-report على الین أون التعلیم لمدیریة المالي
 

 LPS Network م  التعلی لمدیریة اإلجتماعي التواصل ةصفح
 www.lps.org الصفحة على الخاص اموقعھ مع التواصل للربط جیدة فرصة
 .فعالیات و أنشطة فیدیو،تسجیالت  موضوعات، برامج، على الصفحة تشتمل

 
برامج تعلیمیة    :LPS on TV: التلفزیونشاشة مدارس لنكن العامة على 

تنتجھا، ترعاھا و تشرف علیھا مدیریة التعلیم. یمكنك مشاھدة ھذه البرامج 
 بعدة طرق:

 .and the LPS Network (lps.org) مدیریة التعلیم/مدارس لنكن العامة بفتح صفحة 
 البث على القنوات التالیة:
Spectrum channel 1303  
Allo channel 23  
Kinetic channel 1080 
 

   :LPS Social Mediaالتواصل اإلجتماعي لمدیریة التعلیم 
 .Facebook, Twitter and Instagramصفحات سجل للدخول لمتابعة

ھي رسالة  LPS Updates :مدیریة التعلیم/مدارس لنكن العامة مستجدات
. إخباریة الكترونیة للمجتمع تتبع األحداث التي تدور و  تحدث في مدارس لنكن العامة

 .lps.orgجھ إلى صفحتھا إت
العدید من  —LPS website—lps.org  صفحة مدیریة التعلیم/مدارس لنكن العامةب

 المعلومات المفیدة عن/حول المنطقة التعلیمیة.  
 

 التدخین من خالي محیط أو وسط /بیئة
Smoke-Free Environment 

 ال أماكن وساحاتھا المدارس بنایات جمیع أن العامة لنكن مدارس إدارة تعلن
 من أكثر صحة ألھمیة الجمیع على القرار ھذا ینطبق. فیھا التدخین یجوز

 طالب(ة)  41.000
 

 من خالیة المدرسیة البیئة جعل و التدخین بمنع معنا تعاونكم ونقدر نثمن نحن
 تابعة ریاضیة فعالیات مباریات، أي بأن تذكر. لنكن أطفال لمصلحة التدخین

 لمجلس العامة السیاسة و للوائح وفقا التدخین من خالیة أماكن كلھا للمدارس
 التعلیم. 
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 Communication Services continued (402) 436 - 1610 خدمات اإلتصاالت متواصل 

 

 
Attendance Areas, School المدارس، مناطق المدارس القریبة 

Student Services (Deb Wilkins)                                    (402) 436-1680 
Attendance Areas, School Boundaries, Maps 

Buses and Transportation المواصالت و الباصات 
LPS Department of Transportation                              (402) 436-1073 
Regarding cost, schedules, availability, etc. 

Child Abuse إیذاء/إساءة معاملة الطفل 
Counseling Services                                                    (402) 436-1650 
Hotline                                                                            1 (800) 652-1999 
Reporting potential cases 

College Entrance Testing   القبول بالكلیة إختبار
Contact your high school counseling office 
ACT (junior’s only) Assessment and Evaluatio           (402) 436-1797 

Computers   الكمبیوتر
Computer Help Desk                                                      (402) 436-1735 
Assistance and referral for a variety of hardware and software topics 

Computing Services   خدمات الكمبیوتر
Chief Technology Officer (Kirk Langer)                        (402) 436-1725 
Counseling Issues ة األمور /القضایا اإلستشاری    
(Brenda Leggiadro)                                                     (402) 436-1662 
Issues regarding student counseling 

Curriculum   المناھج
Director of Curriculum (Takako Olson)                        (402) 436-1634 

Curriculum  Supervisors/Specialists المنھاج في  مدیرة المتخصصون  
  Career/Technical Educ. (Jason Thomsen)                    (402) 436-1819 

Computer Science (Kent Steen)                                   (402) 458-3129 
 

English/Reading–Elem.  (Lisa Oltman)                        (402)-436-1804 
English/Reading–Secondary (Malinda Murphy)      (402)-436-1803 
Gifted (Joan Jacobs)                                                          (402) 436-1822 
Language (Kate Damgaard)___________________(402) 436-1488 
Math (Josh Males) __________________________ (402) 436-1801 
Music (Lance Nielsen) _______________________ (402) 436-1631 
Physical Educ/Health (Matt Avey) ______________ (402) 436-1812 
Science (James Blake) ______________________ (402) 436-1802 
Social Studies (Jaci Kellison) _________________ (402) 436-1805  

Custodial Services الحراسة /خدمات النظافة و الخفر  

Operations (John Salisbury) ____________________(402) 436-1072 
Regarding conditions of your child’s school  

Dental Exams Health Services (Wendy Rau) _____(402) 436-1655  

Drug Problems Reported in School Student 
Services____________________(402) 436-1653 or (402) 436-1652  

Early Childhood, Department of  قسم التعلیم المبكر لألطفال 
(Cara Lucas-Richt)__ _____________________ _(402) 436-1481 
Services for children ages birth to five  
Educational Equity Student Services (Deb Wilkins)___(402) 436-1680  

English Language Learners طالب تعلم اللغة اإلنجلیزیة  
Federal Programs ___________(402) 436-1998 or (402) 436-1997 
 

 
 

  تفعلھ أن یجب ال ما "تورنیدو"باألعاصیر اإلنذار
Tornados…What not to Do  

 
 ر. عصا/بعاصفة اإلنذار أثناء المدرسة إلى المجیئ عدم األمور أولیاء على

 بقدوم اإلنذار حین المدرسة في بالطالب اإلحتفاظ المدارس إدارات تفضل
 بدخول األمور ألولیاء السماح الممكن من یكون ال قد  .قویة عاصفة/عصار

 و المدرسة لحجم وفقا و بناءً  القاسي الطقس و الطوارئ حاالت في المدرسة
 و الحمایة أسالیب و طرق على دوري بتدریب القیام یتم .الموظفین، عدد

 .عصار لحدوث تحسبا السالمة
 

التلفزیون و المدارس أثناء  اإلذاعة، بمحطات اإلتصال عدم األمور أولیاء من یحث و یرجى
 دقیقة معلومات الجھد لتقدیم كل بذل سیتم .السیئة/العادیة غیر الجویة الظروف األحوال

 .اإلعالم وسائل عبر الوقت طوال
 

  عمل خططو اإلستخدام بنزاھة السیاس  و النشر حق
Copyright and Fair Use Policy 

 
 حقوق قانون بأحكام التقید العامة لنكن مدارس/التعلیم مدیریة مقاصد من

 المواد غیر نقل أو نسخ التربویین و الطالب جمیع على یحظر ) 17 ند(بالنشراألمریكي
 أو اإلجازة/أو التراخیص المؤلف، حق لقانون طبقا ،مشروعة بصورة إستخدامھا مسموح
 المصرح غیر اإلزدواجیة العامة مدارس لنكن/التعلیم مدیریة تستنكر .إذن أو تعاقدیة إتفاقیة

 النشر/الطبع حقوق سیاسات متعمداً  یتجاھل أي شخص األشكال.  من شكل أي في بھا
 .العواقب/المترتبة المسؤولیة أن یتوقع علیھ و المؤلف سیاسات حق خالف قد یكون

 
 

  التعلیم بمدیریة ھامة ھواتف/تلفونات أرقام
LPSDO Telephone Contacts 

 
 بأحد أو الصف )ة(بمعلم ا دائم البدء األمور أولیاء والتعلیم التربیة مدیریة تشجع

و إذا لم  .مخاوف أو قلق إستفسار،/أسئلة لدیھم كانت إذا التعلیم، بمدیریة المختصین
 یقتنع الوالد(ة)

 من بأي اإلتصال یمكنھ المسؤولین، بأحد أو )ة(المعلم مع الحدیث بعد األمر وليأو 
 كل بعد األمر ولي/)ة(الوالد یقتنع لم إذا كان، ا ي أ و األمر لمناقشة بالمدرسة اإلداریین

 لیلتقي التعلیم بمدیریة الكبار بأحد اإلتصال و ذلك من أبعد الذھاب یستطیع اإلتصاالت
 :العنوانھذا  على التعلیم دوائر في لمشكلتھ حالً  أو إجابة لیجد المناسب بالشخص

5905 (O) Street . ترید التية الجھ إلى الوصول في لمساعدتك مبسط دلیل التالي 
 .التعلیم بمدیریة إلیھا الوصول

LPSDO Frequently Called Numbers كثیراً ما یتصل بھا  أرقام بالتربیة  

Accidents, Student or Patron   مدافع عنھ/الحوادث، طالب أو معاونھ

Risk Management (Kim Miller)                            (402) 436-1759 

Americans with Disabilities Act  القانون األمریكان من ذوي اإلعاقة  

(Marla Styles)                                                                (402) 436-1579 

Assistance for Activities المساعدة المالیة لألنشطة الریاضیة 
(Julie Dansky)                                                               (402) 436-1610 
Financial assistance for athletic shoes and physicals. 

Athletics and Activities الریاضة و األنشطة/الفعالیات 
LPS Athletic and Activities Dept. (Kathi Wieskamp)(402) 436-1811 
General information for district-wide athletics and activities 
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Seacrest Field  فعالیات /أنشطةقاعة  
Facilities ____________________(402) 436-1610 or (402) 436-1081  

Sexual Harassment التحرش الجنسي 
(Eric Weber)________________________________(402) 436-1575  

Special Education تعلیم ذوي اإلحتیاجات الخاصة 
(Jenny Fundus) __________________________(402) 436-1905 IEP, 
Transportation, and all general questions  

Staff Development _________(402) 436-1645 عاملینال/موظفینتدریب ال  

State Standards for Middle & High Schools للمتوسطة و العالير الوالیة اییمع  
Reading, Speaking or Listening _____________ (402) 436-1803  

Math __________________________________ (402) 436-1801  

Student Calendars التقویم الطالبي  
(Julie Dansky) ___________________________(402) 436-1610  

Student Records  سجالت الطالب 
(Deb Wilkins)____________________________(402) 436-1680  

Student Transcripts تفاصیل الدرجات 
Student Services (Shereen Mills)_____________(402) 436-1688  

Student Transfers تنقالت الطالب 
(Sue Garrett) ____________________________(402) 436-1684  

Summer School  الصیفیة الدروس  

(High School)____________________________(402) 436-1654 
(Elementary School)______ Please contact your student’s school 
(Special Education)_______________________(402) 436-1909  

Teachers المعلمات/المعلمون  

Dept. of Instruction (Matt Larson)_____________ (402) 436-1625 
Elementary Schools (Cindy Schwaninger)_______(402) 436-1630 
Secondary Schools (Pat Hunter-Pirtle)__________(402) 436-1637   
 TeamMates Mentoring Program النموذجي/برنامج الرفیق المثالي  
(Jim Bennett)___________________________________(402) 436-1990 
Information on mentoring a youth  

Test Results, District and Schools نتائج اإلختبارات، المدارس، مدیریة التعلیم  

Evaluation and Assessment__________________(402) 436-1797  

Tickets, Athletic Activity Tickets التذاكر، تذاكر الفعالیات الریاضیة  
LPS Athletic Department____________________(402) 436-1610 
Activity Tickets for Sporting Events  

Translators  الترجمة 
Federal Programs ________________________(402) 436-1988  

Transportation Services المواصالت/خدمات النقل  
(Ryan Robley) ___________________________(402) 436-1073  

Volunteering/Helping Schools مساعدة المدارس/التطوع  
Volunteers in Schools_____________________(402) 436-1668  

Work Experience Program برنامج الخبرة للعمل  
Curriculum Department ___________________(402) 436-1819  

Work Permits رخص العمل 
Curriculum Departme_____________________(402) 436-1821 
 

 
Enrolling New Students (Deb Wilkins) (402) 436-1688 تسجیل الطالب الجدد 

Expulsions from School Student Services (402) 436-1654 الطرد من المدرسة 

Focus Programs for H.S. Students  البرامج الدراسیة المكثفة 

Department of Instruction (Kurt Glathar) (402) 436-1785 التوجیھ/قسم اإلرشاد  

Arts & Humanities and Science Focus Programs or (402) 436-1780 
 الدراسات الفنیة العلمیة اإلنسانیة المكثفة

Gifted Programs برامج الموھوبین 

Curriculum Department (Joan Jacobs) __________(402) 436-1822 
Information on student qualifications, etc.  

Graduation Demonstration Exams التخرج إختبارات الجدارة في مواد    

Evaluation and Assessment___________________(402) 436-1797 
Or call the appropriate curriculum specialist  

Graduation Demonstration Requirements متطلبات إستیفاء مواد التخرج  

Writing (Kimberly Samuelson) ________________ (402) 436-1823 
Reading (Jack Bisbee) ______________________ (402) 436-1879  

  Homeless Studentsمسكن/طالب بال مأوى
Homeless Advocate (Ellen Reilly)______________(402) 436-1963  
Human Resources  ______________ (402) 436-1582  شؤون العاملین  

Immunization التلقیح /التحصین   

Health Services (Wendy Rau) ________________(402) 436-1655 
Regarding rules and regulations  

Job Applications  طلبات التقدیم للعمل 

Human Resources (lps.org) __________________(402) 436-1582  

Kindergarten ریاض األطفال  

General Questions (Takako Olson) ___________ (402) 436-1634  

Library Media Services ___(402) 436-1628  المكتبات و الخدمات اإلعالمیة
Information regarding library books and programs  

Lunches, Breakfasts الوجبات المدرسیة  
Free/Reduced Applications __________________(402) 436-1746 
Lunch Account Questions____________________(402) 436-1743 
Lunch Account Payments____________________(402) 436-1700 
Special Diets _____________________________ (402) 436-1745 
Working in a School Kitchen (Mary French) _____ (402) 436-1766  

Maintenance الصیانة/األشغال  
Operations (Scott Wieskamp) ________________(402) 436-1072  

Multicultural Proficiency تنوع الثقافي وعي/الدرایة بالال  
Multicultural Office (Walter Powell) ____________(402) 436-1604  

Music Program  برامج الموسیقى 
Curriculum Department (Lance Nielson) ________(402) 436-1631 
Vocal, instrumental, group availability, instruments  

Recycling التدویر و إعادة التصنیع  
Operations (Brittney Albin) ___________________(402) 436-1072 
Information on programs throughout the district  

Rehabilitation Act قانون إعادة التأھیل  
(Section 504) (Russ Uhing)__________________(402) 436-1650  

Returned Checks المرتدة /الشیكات الراجعة    
Accounting Department______________________(402) 436-1762 
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CURRICULUM (402) 436-1808 المناھج 

 
 

 

 اإلعتیادیة غیر المعلومات من وافر مقدار .1
 )بداھة( متقدم وإستیعاب فھم .2
 الكالم في القدرة من عالٍ  مستوى .3
 العبارات إستخالص و التفكیر على القدرة .4
 الخواطر إدراك و المفھوم تصور على المقدرة .5
 والمرح الفكاھة بروح التحلي .6
 واإلنصاف باإلعتدال اإلتصاف .7
 اإلنجازات مستوى رفع .8
 متمیزة نتائج .9

 الحاضر و السابق في ومتمیز رفیع آداء .10
 

 في العقد حل و األكادیمیة المھارات تنمیة على الموھوبین برنامج یركز
 .اإلجتماعیة الدراسات و العلوم الریاضیات، المطبوعة، المؤلفات و األدب

 

 برنامج في التسجیل یستحق و المتفوقین من بأنھ الطالب تعریف یمكن
 إنفراد على لھ یجرى الذي الذكاء إختبار في 130 على بحصول الموھوبین

 موھوب إبنھ أنب األمور أولیاء من یعتقد من.  البیانات تجمیع عملیة خالل من

 .المدرسة یبلغ أن یستطیع الموھوبین رنامجب في التسجیل یستحق و إبنتھ أو

 

 
 

  

 
 

      DEPARTMENT OF EARLY CHILDHOOD (402) 436-1995  دائرة  التعلیم المبكر لألطفال 
  

 
 

 تعرف بالوالیة المبكرة للطفولة التخطیط في تعمل إقلیمیة مجموعات 29 توجد
 المدارس من یتكون الوكاالت، بین تنسیق مجلس ھو اإلقلیمي التخطیط فریق ( PRT )  ب

 من آخرین و العوائل/األسر والصحیة، اإلنسانیة الخدمات وكاالت المحلیة،
 .المبكر التدخل قانون تنفیذ و التخطیط في یساعدون و یدعمون الذین

 

 Services Coordination  الخدمات منسق
 لكل معین شخص ھو و الخدمات، بمنسق یعرف لإلتصاالت، محوري شخص

 من سنوات الثالثة دون األطفال عائالت/أسر الخدمات منسق یساعد. عائلة/أسرة
  :الخاصة اإلحتیاجات ذوي من العمر
 ذوي األطفال عوائل لمساعدة الالزمة الخدمات على لعثورل یعمل و سعىىی 

 مساعدات تعلیم، ، نمو كالتغذیة، ، حتیاجاتاإل ھذه بتلبیة الخاصة، اإلحتیاجات
 .أخرى خدمات عن فضالً  مؤقتة رعایة أطفال، رعایة طبیة، مالیة،

 المحددة الضروریة/الالزمة بالخدمة ربط 
 طبقا قدمت الخدمات أن لضمان الخدمات مقدمي من العدید مع العمل 

 العائلة لحاجة وفقا و للمنصوص
 نموذجي مدرب(یصبح كأن المستقبل في أبناءه لخدمات منسقا یصبح( 

 
 )ة(الوالد الطالب خدمات مركز برنامج

Student-Parent Program Center Based Services  
 براین، مركز في توجد -الثانویات طالب ألطفال -كامل یوم لألطفال رعایة برامج
 إیست نورث و ستار نورث لنكن، ثانویة

 ثانویة براین، مركز في توجد -الثانویات طالب ألطفال -كامل یوم لألطفال رعایة برامج •
 إیست نورث و ستار نورث لنكن،

 .سنوات الثالثة سن إلى الوالدة حدیثي األطفال رعایة مثل الجودة عالیة خدمات تقدم •
 )ة(الطالب أو الوالد الطالب برنامج في المسجلین للطالب واألبوة األمومة في دروس تشمل •
 الذاتي اإلكتفاء تعلیمھم و الطالبة أو الوالد الطالب إستقاللیة مستوى رفع •

 
 لألطفال المبكر التعلیم برنامج

EARLY CHILDHOOD 
 سنوات 5 إلى المیالد منذ الطفولة یخدم لألطفال المبكر لیمالتع قسم

 البرامج
 خاص إجتماعي /بیتي تربوي تعلیم، •
 الثانویة بالمدارس الرضع/الموالید برنامج •
 منزلیة زیارات •
 المدرسي التعلیم قبل تعلیم •

 

 الخاص التعلیم برنامج إلى اإلحالة إجراءات
 Special Education Referral Process 

 الرقم على اإلتصال نرجو الطفل، نمو بشأن مخاوف أو قلق األمر لولي كان إذا
 األمر یھمھ بمن اإلتصال یتم سوف التحویل، طلب إستالم بعد) 402(-1920-436

 مثل الالزمة باإلجراءات المتخصصین و المعلمین من مجموعة ستقوم. أیام 7 خالل
 ھذا نمو عن األسئلة بعض و المعرفیة قدراتھ و مھاراتھ لتحدید للطالب أسئلة توجیھ
 الطفل قبول أسباب لتحدید األمر ولي مع المختصین و المعلمین یتعاون سوف .الطفل

 NDE Rule 52 or Rule 51   ةللماد طبقا الخاص التعلیم برنامج في
 

What is the Early Development Network?  
 EDN  Nebraska’s Early Development Network ب لھا یرمز
 سنوات 3 إلى المیالد منذ الخاصة اإلحتیاجات ذوي األطفال دعم على یعمل •
 نمو إلى المحتاج الطفل مساعدة طریق عن العوائل/األسر EDN  یساعد •

 .المجتمعیة الحیاة و العائلة/األسرة فعالیات ضمن
 ثالثة سن إلى میالدھم یوم من نبراسكا في طفل 2,000 یقارب ما ھناك •

 
 الموھوبین برنامج

 Gifted Program 
 

 لدیھم الموھوبین الطالب من عدد وجود لنكن مدارس تعلیم مجلس یدرك
 برامج إلى الطالب ھؤالء مثل یحتاج . متمیزة ومواھب قدرات
 العامة لنكن مدارس توفر لذلك  .الفائقة قدراتھم مع تتناسب خاصة تعلیمیة
 :باآلتي ذلك و الطالب من الفئة ھذه لمساعدة تعلیمیة فرصا

 مواھبھم على للحفاظ قدراتھم تنمیة و مستواھم تطویر •
 الذاتي للتعلیم المالئمة السلوكیات و المھارات تطویر •
 المواھب ذوي من اآلخرین الطالب مع التفاعل من اإلستفادة •
 . بالحوار اإلنضباط قوانین ودعم القیادة مھارات تطویر •
 الطالب قدرات فھم •

 
 تبدو و یظھر  العامة، لنكن بمدارس الموھوبین برنامج في المسجل الطالب

 سبیل على الطالب من سنھ في بمن مقارنة العلمیة القدرات من العدید منھ

 :المثال



13 
  
       

13 

 EDN  برنامج خالل من لھم الخدمات تقدیم یتم سنوات
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  HEALTH SERVICES (402) 436-1655 الخدمات الصحیة   

 
 

 
 
 

 
 و األكادیمیة و العاطفیة اإلجتماعیة، الطفل مھارات ونمو تطور فرص توفر •

 الروضة/للتمھیدي الجاھزیة
 أطفالھم تعلیم في إنخراطھم اثناء للعوائل سند و عضد •
 :التالي العنوان على القبول بمكتب یتم تمھیدي/المدرسي قبل للتعلیم التقدیم طلبات •
• Hawthorne (300 S. 48th Street, door #2 ) 
 أي للطفل النھاریة الرعایة أماكن أو سكناھم أماكن لعناوین وفقا األطفال توزیع یتم •
 .الطفل ظروف و لمتطلبات وفقا •
 على یحصلون الذین الخاصة اإلحتیاجات ذوي من لألطفال بالنسبة: التنبھ نرجو •

 و فرص لمناقشة یلتقي بولي األمرس متخصص فریق ھناك خاص، تعلیم نظام
 للتأكد األقل على سنویا المناقشات ھذه تحدث أن یجب ة. المالئم الخدمات خیارات

 تعقیداً   أقل بیئة في للطفل الالزمة الخدمات توفیر تم قد أنھ من
 
 
 

 
 و زیارات المنزل في "تعلیمیة"خدمات

Homebased Services/Home Visitors  
 الوالدة الطالبة أو الوالد للطالب إسبوعیة منزلیة زیارات •
 الوالد ب(ة)الطال فعالیات / أنشطةب  اإلرتباط •
 شھري إجتماعي تواصل تقدیم •
 بین توازن إیجاد في ب(ة)الطال تواجھ التي التحدیات بتسھیل المساعدة •

 .الشخصي المستوى على التطور و الدراسة الطفل، تربیة
 
 قیوداً  أقل یئةب

Least Restrictive Environment  
 ألطفالاً لقیود أقل تعلیمیة بیئة یستحق بأنھ الطفل یصنف سنوات، 3 عمر من إبتداءً 

 قبل تعلیم خدمات برامج في تسجیلھم یتم سوف المدرسي، قبل التعلیم سن في
 .التعلیم لمدیریة التابع المدرسي

 
 المدرسة/بالمركز المدرسي قبل لتعلیما

Center Based Preschool  
 المدارس/المراكز من بالعدید التمھیدي أطفال لتعلیم كامل دوام و دوام نصف •

 .العامة لنكن لمدارس التابعة المختلفة اإلبتدائیة
 شامل إطار في مناسبة معرفیة خبرات ینمي الجودة، عالي تعلیم یقدم •

 

     
 Student Health Information  معلومات عن صحة الطالب

  Student Illnesses  مرض الطالب
 

ً مریض إذا كان الطالب كتب الصحة المدرسیة إلخبار یتصل ممرض العلیھ أعراض  أو بدا  ا
 األفضل. الحاالت التي یرسل فیھاذالك ھو كان ینصح بعودتھ إلى المنزل إذا   هأمرولي 

 درجة مئویة و 100الطالب المریض إلى منزل أھلھ ھي: إرتفاع درجة حرارتھ إلى 
 بحسب أو معروف، غیر جلدي طفح أو حساسیة اإلسھال، اإلستفراغ،/التقیئ أكثر،
 في بالمدرسة الفعالة المشاركة من تمنعھ الطفل حالة تكون كأن الممرضة تقدیر

 الطبیب من بأمر أو مخاطر، الطالب من لغیره أو لھ تسبب أو الدراسیة، البرامج

 تلفون رقم المدرسة إعطاء األھل على یجب لذا. شفاءه حین إلى المنزل في بالبقاء
 فضالً  الطوارئ أو الضرورة حالة في بھ لإلتصال األصدقاء أو األقارب من شخص

 ذات معلومة أي عن بالمدرسة الصحة مكتب إخبار نرجو .األمر ولي تلفون عن
 بالمدرسة العامة السالمة و نجاحھ في ذلك ألھمیة الطالب بصحة صلة

 

 بالحساسیة الدرایة/الوعي
Allergy Awareness  

 لإلتیان العوائل مع تعمل و  "بالحساسیة وعي" على المنطقة في المدارس جمیع
 .الشدیدة الحساسیة حاالت من یعانون الذین الطالب بصحة خاصة عنایة بخطط

 و إجراءات إتباع یتم قد الطالب، لجمیع آمنة تعلیمیة بیئة لتعزیز محاوالت في
 أو "عصائر"المشروبات من نوع أي بإحضار یسمح ال قد علیھ .معینة قیود

 كذلك یسمح ال و المدرسة في میالدھم بأعیاد األطفال إحتفاءحین  مأكوالت
 الذین للطالب حمایة المدرسة إلى ورد باقات ال و بالونات بإحضار

 األطعمة، بسبب الحیاة تھدد قد التي المزمنة المفرطة الحساسیة من یعانون
 الممرضة على اإلتصال یرجى. الحساسیة مھیجات من غیرھا و التكس

 .ما حساسیة حاالت من یعاني الطالب كان إذا بالمدرسة
 

 
 
 

 الطالب حساسیة
Policy 5507 STUDENTS Allergies 
 الئحة
5507 

 وثیقة بصورة و إیجابي بشكل بالعمل المسؤولین بتوجیھ للتعلیم العام المدیر یقوم
 لجمیع اآلمن السلیم المناخ تھیئة و لتوفیر الطالب و الطبیب األمر، ولي مع

 تشمل التي و بالحساسیة المصاب الطالب على اإلشراف برنامج خالل من الطالب
 .المراجعة أو العمل تأریخ للطوارئ اإلستعداد و الوقایة وسبل التثقیف التوعیة،

9 - 24 - 3013 Related Policies and Regulations: 3800, 3800.1, 3800.2, 
4600.2, 4670, 4670.1, 5340, 5410, 5503, 5503.1, 6411, 6411.1 Legal 
Reference: Neb. Rev. Stat. §79-262, §79-526 Americans with 
Disabilities Act of 1990 (ADA) Section 504 of the Rehabilitation Act of 
1973 (Section 504) NDE Rule 
 

 دلیل إعطاء األدویة بإشراف المدرسة
Guidelines for Administering Medication 

للممرضة  أو ولي األمر تقدیم موافقة خطیة و موقٌع علیھا لیتسنى) ة(یجب على الوالد
الحصول على موافقة  إعطاء إبنھم الطالب أو إبنتھم دواءه بالمدرسة أثناء الدوام. یجب

فورم /إستمارة موافقة ولي األمر بإعطاء الدواء بالمدرسة  .ولي األمر قبل إعطاء الدواء
یجب إرسال الدواء الموصوف من قبل الطبیب في  .الصفحات األخیرة بھذا الكتیب في

الطبیب، إسم المریض وإرشادات تناول ھذا الدواء   وعاءه األصلي مكتوب علیھ إسم
شراءھا بدون وصف الطبیب لعالج الحاالت البسیطة.  ینطبق ھذا على األدویة التي یتم

 ترفض األدویة التي تعبأ في
 طبیب قد أوصى بإعطاء الدواء في أوقاتوعاء غیر وعاءه األصلي. یجب أن یكون ال

 تصادف تواجد الطالب بالمدرسة. الرجاء تقلیل كمیات األدویة التي ترسل إلى المدرسة
 .مع الطالب إلى إسبوعین فقط
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 النظر كشف/فحص
VISUAL EVALUATION 

 المختصة الممرضة أو الطبیب قبل النظرمن كشف/فحص على دلیل تقدیم یتعین
 إلى أخرى والیة من اإلنتقال حین أو المدرسة إلى الطفل دخول من أشھر 6 قبل

 ةً كتاب أمره ولي یرفض طالب ألي تجرى ھذه الفحوص ال. العامة لنكن مدارس
  .الفحوص ھذه مثل إجراء

 
 

 اإلرتجاج حال العمل بروتوكول / خطط
Concussion Protocol 

 مراقبة/متابعة و الطالب سالمة على بالمحافظة العامة لنكن مدارس تلتزم
 .الدراسة إلى المخ في اإلرتجاج /بالرأس المصاب الطالب عودة إجراءات

 على قویة ضربة بسبب الرأس في اإلصابة عن المخ في اإلرتجاج ینتج
 كالشد أعراض ھناك تكون المخ، في اإلرتجاج بعد. األسباب كانت أیا الرأس

 ھذه. كفاءة و بسرعة المعلومات فھم على الدماغ قدرة من یحد التلف أو
 الطالب قدرات على تؤثر األعراض من مجموعة إلى تؤدي قد التغییرات
 كل عن . ینتجالنوم في حتى تؤثر و العاطفیة الحسیة،/الجسدیة المعرفیة،

 على قدراتھ على كذلك تؤثر و بالصف التعلم في الطالب قدرة إنخفاض ھذا،
 .العمل بمكان و المنزل في الواجبات آداء و بالمھام قیامھ
 یعانون الذین الطالب مع العمل على المدربین المسؤولین من عدد مدرسة لكل
 و اإلرتجاج آثار فھم و الدراسة إلى عودتھم عملیة لتسھیل إرتجاج حالة من
 معرفة. لتعلمھم الالزمة و الضروریة التعدیالت و لھم الدعم تقدیم ثم من

 إحتیاجات تحدید في المسؤولین و الطالب یساعد باإلرتجاج اإلصابة أعراض
 تعافي لتسھیل الالزمة التعدیالت تقدیم و التغییرات مراقبة الخاصة، الطالب
 المدرسیة اإلنشطة إلى الطالب عودة ضغوط تقلیل الوقت نفس في و الطالب
 .یمكن ما بأسرع العادیة

 
 المدرسة إلى العظام في إصابات المصاب ة)(الطالب عودة

Students Returning to School with Orthopedic Injuries 
 

 حركتھم تتطلب قد العظام في اإلصابات بعد المدرسة إلى العائدون الطالب
 ،عكاز/عصا الحصر، سبیل على لیس و ذلك في بما للحركة مساعدة أجھزة
 ،"صغیرة بخاریة"األرجل دراجات ،)جبص(مصوبة قوالب تقویمیة، أحذیة

   .ذلك إلى ما و مشایات و متحركة كراسي
 

  یجب لذلك ،حالتھل بالنسبة مالئمة تعلیمیة بیئة تھیئة سالمتھ و الطالب مصلحة من
 التعدیالت إجراء في للمساعدة المدرسیة الصحة مكتب إلى الطبیب من إشعار تقدیم

  أن أیضا المھم من . والعظام في المصاب للطالب الضروریة األجھزة و الالزمة
 لإلستعانة المطلوبة الزمنیة الفترة المصاب الطالب بشأن الطبیب خطابیشتمل 

 ست الزمنیة الفترة كانت م. (إذااإلستخدا أماكن و المساعدة باإلجھزة 
 قیودا التعدیالت تتضمن قد ). 504 ةالئحال تنفیذ یتم فسوف أكثر، أو أشھر
 كاإلستعانة  المبني دخول من التمكن الریاضیة، األنشطة ممارسة على

 للطوارئ التخطیط و السیارات، وقوف أماكن ،)األمر لزم إذا بالمصعد (
 الصحة بمكتب) ة(المسؤول ینظر سوف.  اإلستراحة فترات اإلعتبار في األخذ و 

  الوالد مع المتابعة و المناسب بالتعدیل للقیام العالجیة الطبیة القیود مدة إلى المدرسیة
 .الطبیب مع المتابعة أو األمر ولي أو
 

 یستعین سوف التي المساعدة األجھزة توفیر مسؤولیة األمر ولي أو )ة(الوالد على
 .بالمدرسة یستخدمھا و العظام في المصاب الطالب بھا

 

 
 

 الطارئة الحاالت أدویة عالج/ 
Emergency medication 

 
 الحساسیة حاالت في عمل، خطط/طوارئ بروتكول العامة لنكن مدارس وضعت
 للحقن إبنفرن  :مثل بھ موصىدواء /العالج أخذو تستلزم   الحیاة تھدد التي المفرطة

 )Epinephrine(   ل رویتالبو ) albuterol( لإلستنشاق  
 و یأخذ عالج مفرطة حساسیة أو)  األزما(الربو مرض من یعاني الذي الطالب
 بمدیریة الطبیة اللجنة إشراف تحت مدرب شخص إعطاءه دواءه على یشرف
 أو الوالدة/بالوالد مباشرةً  لإلتصال جھوداً  المدرسة تبذل طارئة حالة كل في .التعلیم

 تلفونك رقم المدرسةب الرئیسي  اإلستقبال مكتب تعطي أن یجب لذلك األمر ولي
 و ل/البروتكولالعم خطط عن المعلومات من مزید. للالحالي سكنك عنوان و الصحیح
  .بالمدرسة الممرضة على اإلتصال نرجو ات،التوجیھ

 
 يالمدرس الدوري الفحص

  School Health Screening 
 

 كل طول و وزن األسنان، ، السمع النظر، فحص إجراءیتطلب  نبراسكا والیة قانون
 المدرسة قبل ما مرحلة في التالمیذ جمیع على ھذا ینطبق. السنة في مرة) ة(تلمیذ

 أخرى تقییمات توجد. الرابع الصف إلى الروضة/الكندرجارتن ل"بریسكو/تمھیدي"
 الطول األسنان، النظر، فحص علیھم یتعین العاشر و السابع، الصفوف طالب لصحة
 إجراءات إلى یحتاج الذي الطالب المدرسي الطبي الفحص برنامج یشمل ن. والوز

 لدیھ أن المدرسة في الممرضة تالحظ من كذلك و مدرسیة مرحلة أي في طبیة مساعدات
 إلى إبنتھ أو إبنھ خضوع في األمور أولیاء من یرغب ال من ة. الصحی المشاكل بعض

 لیس العائلة طبیب مكتب من الطبي الفحص نتیجة إحضار علیھ الدوري، الطبي الفحص
 الدراسي للعام األول كانون/دیسمبر شھر إلى الدراسي العام من أیار/مایو 1 یوم قبل

  .الجدید
 

  البدنیة اللیاقة
Physical Examination 

 
 عند البدنیة للیاقة الطبي الفحص إجراء من ) التأكدة(طالب كل على یتوجب

PA or APRN  ھذه المذكورة الفحوص نتیجة وتقدیم مختص طبیب 
 برنامج أي في لإلستمرار الدراسة بدء من األقل على أشھر ستة قبل

 أیة من االنتقال عند أو السابع الصف أو األطفال ریاض خاص، تعلیمي
 .دراسي مستوى أو صف أي إلى أخرى والیة

 
 بالرفض رسمي مستند تقدیم علیھ األمور أولیاء من الطبي الفحص یرفض من

 في موجود الطبیة الفحوص عن اإلعفاء فورم/نماذج. الطالب بملف لیحفظ
 اإلنشطة في لإلشتراك الفحوص من مزید یتطلب. المدرسیة الصحة مكتب

 .الریاضیة
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Lincoln Public Schools Important Information Booklet 2019-2020 
  

 
 

 
لطالب الذي تمنعھ حالتھ الصحیة من التطیعم /التحصین أو للتعارض مع ا

یستطیع أن یطلب  إعفاء/تنازل، ھذا التنازل موجود في  معتقداتھ الدینیة، 
 مكتب الصحة المدرسیة. 

 

الطالب غیر المحصن قد یتم إخرجھ/إبعاده من المدرسة في حالة وجود 
 معدي خشیة إنتقال المرض لعدم تحصینھ/تلقیحھ ضد المرض. مرض 

 
 ) متطلباتال(  التطعیم/التحصین

  Immunization Requirements 
عند التسجیل في مدارس لنكلن العامة یجب على الطالب تقدیم سجل التلقیح/تحصین. 

اي طالب لم یتم اعطاؤة التلقیحات/التحصینات المطلوبة ال یسمح لھ بالحضور و الدوام  
 بالمدرسة. 

 

 Please Noteیرجى مالحظة  
أصیب بمرض الحماق/الجدري.  یجب كتابة  أن الطالب(ة) قدشیر إلى جھة الرعایة الصحیة ت توقیعتوقیع ولي األمر أو ) یتطلب Varicella الحماق(الجدريبشأن مرض تطلبات الم *

 تأریخ إصابة الطالب(ة) بالمرض. 

   بالمكتب الصحي المدرسي.ة یممرضة المدرس، أو اإلتصال على ال436-436-1655لي على ھذا الرقم االتصال  رجىلمزید من المعلومات عن اإلعفاء، ی

Student Group Required Vaccines لتحصینات/التالقیح المطلوبة  ا  

 
2-5 year olds 
enrolled in a school 
based program not 
licensed as a child 
care provider 

 
• 4 doses of DtaP, DTP, or DT vaccine; 
• 3 doses of Polio vaccine; 
• 1 dose of MMR or MMRV given no earlier than four (4) days before the first birthday; 
• 3 doses of Hib vaccine or 1 dose of Hib given at or after 15 months of age; 
• 3 doses of Hepatitis B vaccine given according to minimum interval guidlines1; and 
• 1 dose of Varicella vaccine2. 

Students entering 
school for the first 
time (Kindergarten 
or 1st grade) 
--------------- 
Students entering 
7th grade 
--------------- 
Transfer students 
from out-of-state 
regardless of grade 
(includes foreign 
students) 

 
• 3 doses of DtaP, DTP, DT, or Td vaccine with at least one dose given no earlier than four (4) days before the 

fourth birthday; 
• 3 doses of Polio vaccine; 
• 2 doses of MMR vaccine with the first dose given no earlier than four (4) days before the first birthday and the 

two doses separated by at least 28 days; 
• 3 doses of pediatric Hepatitis B vaccine, or if the alternate Hepatitis B schedule is used, 2 doses of adult Hep B 

specified for adolescents 11-15 years of age. Doses must meet minimum interval guidelines1 to be considered 
valid; and 

• 2 doses of Varicella vaccine2 with the first dose given no earlier than four (4) days before the first birthday and the 
two doses separated by at least 28 days. 

• For 7th Grade Only: 1 dose of Tdap (must contain pertussis booster)–this dose can be received any time after 
the 7th birthday depending on which brand of vaccine is received. 

 
 
 
 

All students NOT 
listed above 

• 3 doses of DtaP, DTP, DT, or Td vaccine; 
• 3 doses of Polio vaccine; 
• 2 doses of MMR vaccine given no earlier than four (4) days before the first birthday and separated by at least 

28 days; 
• 3 doses of Hepatitis B vaccine, or if the alternate Hepatitis B schedule is used, 2 doses of Hep B vaccine 

approved for adolescents age 11-15. Doses must meet minimum interval guidelines1 in order to be 
considered valid. 

• 2 doses of Varicella* vaccine with the first dose given no earlier than four (4) days before the first birthday and 
the two doses separated by at least 28 days. 
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عن  (ة)تكرار اإلصابة بقمل الرأس في المدرسة قد یقود إلى إبعاد التلمیذ .4
 المدرسة إلى أن یخلو شعره من القمل.

تبلیغ مكتب الصحة ع أولیاء األمور والعوائل/األسر على القیام بیشج .5
لإلجابة عن  ةمتواجدالممرضة المدرسیة عن قمل الشعر إذا وجد.  

  .األسئلة الخاصة بالقضاء على قمل الشعر
قد یعود التلمیذ إلى . ، یتم إخبار ولي األمر)ة(إذا وجد قمل على شعر تلمیذ .6

الیوم الدراسي، و لولي األمر أن یختار عودة إبنھ أو /المنزل بإنتھاء الدوام
 .ى القملالقضاء عل/إبنتھ قبل إنتھاء الدوام لیبدأ في عالج

القمل.  على القضاء كیفیة عن مكتوبة معلومات المدرسیة الصحة مكتب یرسل .7
 مھم جداً معاجة/القضاء على قمل الشعر و بیضھ/الصؤاب.  

 یعود التلمیذ(ة) إلى المدرسة بمجرد الخالص من قمل الشعر. .8
 
 

 أو بالمدرسة، الممرضة على اإلتصال یرجى المعلومات، من لمزید
 الرقم ھذا على الطالب خدمات بقسم الطالب صحة دائرة/ مكتب على

  1655-436- )402 ( 

  قمل الشعر  رشادات عامة حولإ
Guidelines for Head Lice 

  
 .إنزعاجمن  قمل الرأسعلى ما یسببھ  للسیطرة بصورة مثلى •
 .التالمیذ بسبب قمل الرأس غیابللتقلیل من  •
 على قمل الرأس تحكمال في األمور مع أولیاءتعزیز شراكة المدرسة ل •
 

منزل إذا أكتشف أن في شعره قمل أو یتعالج منھ. یجب أن إلى ال (ة)یرسل التلمیذ .1
 یذھب التلمیذ إلى مكتب الصحة المدرسیة للفحص بعد عودتھ إلى المدرسة 

التلمیذ(ة) الذي  یعود إلى المدرسة بعد العالج من القمل، یفحص شعره مرة آخرى  .2
 أیام. 10إلى  7خالل 

الشعر بعد العالج، یشجع و یحث الوالد(ة) أو ولي األمر على مراجعة و فحص  .3
 یجب تكرار ذلك لمدة إسبوعین.  . من القمل أو الصؤاب للتأكد من  خلوه 

 

 

 

   DIVISION OF INSTRUCTION (402) 436-1626  قسم التوجیھ/اإلرشاد 
 
 

May 2019 مایو/أیار 
 

 :األعزاء العامة لنكن مدارس ب/طالباتطال أبناءھم مور واأل أولیاء

تبنى مجلس التعلیم بلنكن  الخاصة بالطالب. بالرسوم خاصة سیاسات العامة لنكن مدارس/لنكن تعلیم مدیریة إتباع على نبراسكا في الدستور ینص
 ساریةھذه السیاسات   .التعلیم مجلس إتبعھا التي  5520 العامة السیاسة و اللوائح مكتوب من نسخة مرفقسیاسات و لوائح خاصة بھذه الرسوم. 

 2019 أیار/مایو 28 یوم منذ المفعول
 

"الوائح الرسوم الطالبیة" و شرح/توضیح للبرامج/المواد/المعدات/اإلمدادت العامة لنكن مدارس في العمل خطط/المتبعة السیاسة الالئحة، نص مرفق
و مع ذلك، نسخة ورقیة موجودة على الصفحات ، ) www.lps.org)online;التي تغطیھا ھذه السیاسات.  طلب اإلعفاء عن الرسوم یجب أن یتم تقدیمھ أون الین 

 األخیرة من ھذا الكتیب.

ء ذاتھ، التقدیم بطلب اإلعفاإذا لدیك أیة أسئلة حول اللوائح/السیاسات، ما ھي األشیاء/المواد أو المعدات المشمولة باإلعفاء عن الرسوم أو إستفسارات عن إجراءات 
یرجى اإلتصال على مدیر(ة) مدرسة إبنك أو إبنتك.

 
 

Matt Larson, Ph.D.   د. مات الرسن
Associate  Superintendent  for Instruction 
 مساعد مدیر التعلیم لإلرشاد/التوجیھ 
cc:   Building Administrators   نسخة لإلدارات

http://www.lps.org)/
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  Coursesالدورات الدراسیة  . ب
 
i .المواد التعلیم مدیریة توفر سوف. العام والمنھج للدروس معدات/ مواد 

 الطالب یشجع .الدوام أثناء والمناھج الدروس من لإلستفادة للطالب الضروریة
 الدروس من واإلستفادة لإلستعمال الدراسیة المستلزمات بإحضار إلزامھم دون

 .ممحاة حبر، أقالم أوراق، رصاص، أقالم .معینة بأشیاء المواد تحدد وال المعنیة،
ً سنو تنشر سوف الصفوف داخل الضروریة باإلحتیاجات قائمة  بوسائل وتنشر یا
 تحتوي قد .الطالب على یوزع الذي الھامة المعلومات كتیب منھا المختلفة النشر
 مرافق من مرفق إستخدام عند تالف بدل أو ضائع/فاقد بدل مقابل ثمن على القائمة
 .التربیة مدیریة

 
 

ii .على المحافظة عن مسؤولون الطالب. التالفة أو المفقودة المعدات/األدوات 
 الطالب أن كما .لھا والمناسب الحذر واإلستخدام بالمدارس المرافق/ممتلكات
 مرافق إستخدام سوء بدل معقولة بغرامات الوفاء عن مسؤولون وأھالیھم
 . ممتلكاتھا بعض إتالف بدل أو المدرسة

 
 

iiiو لطالبشجع ای . التعلیمیة والوسائل للدراسة المطلوبة المعدات/ . األدوات 
 الدروس بعض في تستخدم التي واألدوات المعدات بعض إحضارسمح لھم بی

 .والتلوین للرسم الفنون حصة في تستعمل التي المواد مثل التعلیمیة والمشروعات
 تزود. الدارسة من اإلنتھاء بعد بھا اإلحتفاظ الطالب من ذلك یحضر من بإمكان
 أن الطالب أراد إذا أما فقط، الصفیة للمشروعات األساسیة بالمواد التعلیم مدیریة

 مسؤولیة )ة(الطالب على فإن األساسیة المواد تتعدى إضافیة مشاریع بعمل یقوم
 إكمال أو للمشاركة علیھا مترتبة مبالغ أیة سداد أو إضافیة مواد أیة إحضار

 الخاصة نفقتھ على العملي المشروع
 
  

vi   .للتعلم الموسیقیة اآلالت: 
 الغیر الموسیقى وحصص لدروس الموسیقیة اآلالت إحضار الطالب على

 الموجودة الموسیقیة اآلالت إستخدام الممكن ومن اإلختیاریة، أي جباریةاإل
 وسیاسات لوائح في الموجودة بالشروط اإللتزام بعد وذلك مقابل وبدون بالمدرسة

 عن مسؤولة غیر التربیة مدیریة إن وللعلم م. التعلی بمدیریة الموجودة اإلعفاء
 طالب. ألي خاصة موسیقیة آالت أیة إحضار

 
 

v  .السیارات یقافإ: 
 مكان في أو الجاراج أو السیارات بموقف الوقوف رسوم سداد الطالب على

 غرامات تسدید على الطالب حمل الممكن ومن ة. المدرسی الریاضیة الفعالیات
 مخالفة عن غرامة دفع على حملھ أو ك.ھنا موجودة سیارة ألي تلف أي بدل

 .لمحددلسیارات اا موقفب الوقوف لوائح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتبعة اتاللوائح/السیاس -الرسوم الطالبیة
5520Student Fees Policy, Student Fees Policy  

 
 5520قوانین الرسوم المفروضة على الطالب الئحة رقم 

 مجلس التعلیم/مدارس لنكن العامة السیاسات التالیة بالنسبة لرسوم الطالب تبنى
ً تطبیق  .بجمیع المراحل الدراسیةللمواد الخاصة بشأن المدارس  ا

ً تزوید الطالب بالتعلیم المجاني طبق ،تشمل السیاسات  لدستور والیة نبراسكا. ھذا ا
 والمعدات الالزمة المباني والمعلمینالتعمیم یعني مجانیة التعلیم و توفیر األدوات 

 كل ھذه بالمجان للدارسین. تھیئ مدیریة التعلیم وتقدم األنشطة، البرامج والخدمات
 للطالب. تمتد ھذه اإلعفاءات لتشمل الحد األدنى من اإلرشادات المتاحة دون
 فرض رسوم على الطالب و ذویھم. لمدیریة التعلیم تأریخ طویل ومجید في

 م المساھمات و الجھد لمثل ھذه األنشطة، البرامج والخدمات. ومنمجال تقدی
 سیاسات مدیریة التعلیم العامة، مواصلة تشجیع الطالب وأولیاء أمورھم

 وحماستھم على تقدیم التبرعات لتزیین و تحسین البرامج التعلیمیة التي تقدمھا
 ب بالمدارسالمدیریة تحت المادة الخاصة بلوائح الرسوم المفروضة على الطال

 .اإلبتدائیة و المتوسطة
 

 الرسوم، لتسدید عریضة خطوط و معینة وشروط مواصفات التعلیم مدیریة تضع
 .األدارة قبل من تفسیر و مراجعة إلى السداد سیاسة تحدد التي الشروط تخضع
 المقررة الرسوم للطالب یوضح و یفسر الذي و ) 1( رقم ملحق القانون یشمل

 تشجع المقبل. لذلك الدراسي للعام واللوازم الدراسیة المعدات/األدوات لبعض
 إدارة مع والترابط التواصل على أمورھم وأولیاء الطالب التعلیم مدیریة

 من المزید على للحصول وبالمعلمین بناتھم/أبناءھم بھا یداوم التي المدارس
 التوضیح.

 
 األنشطة بعض / الریاضیة األنشطة ممارسة بمالبس خاصة لوائح .1
 

 مع تتماشى التي و الریاضة مالبس تجھیز مسؤولیة الطالب على
 المناسب اللبس قواعد مع یتالئم لكي التعلیم مدیریة متطلبات و المظھر
ً أ و بالمدرسة )ة(الطالب فیھ یشترك الذي بالنشاط الخاص  على یضا
 .فیھا اإلشتراك ینوون التي األنشطة/ البرامج یناسب ما لبس الطالب
 المعلمات/المعلمین قبل من معین لبس المدرسیة اإلدارة حددت إذا خاصة

  .معینة دراسة أو فعالیة/نشاط في لإلشتراك
 

ً طبق الطالب سالمة لضمان أدوات/ معدات التعلیم مدیریة توفر  .للقوانین ا
 من غیرھا و للنظر كالواقي حمائیة وأجھزة معدات من ذلك یتكون
 و المھنیة الدراسات أثناء الطالب سالمة تضمن وإرشادات وسائل

 نتیجة عالیة الحرارة تكون حیث العلمیة بالمختبرات التواجد الصناعیة،
 أعمال في الطالب یعمل عندما المختبرات في المستعملة المواد إنصھار
 .وتقطیعھا أشكال تصنیع و المعادن، أو األخشاب قطع و النشارة اللحام،
 الفرن كإستعمال بالحرارة المعالجة الصلبة بالمعادن العمل حین وكذلك

 العمل السیارات صیانة والكھرباء، بالغاز اللحام التصنیع، الحراري،
 ذات لسوائل التعرض و بالمختبرات العمل لإلنفجار، القابلة بالمواد
 اإلدارة على یفرض األحوال ھذه في .خاصة إشعاعات أو عالیة حرارة

 ھذه إستخدام بكیفیة توجیھھم و الطلبة إرشاد المعلمین و المدرسیة
 .المواد و المعدات

 
 متنوعة شخصیة وأغراض مواد .2

Personal or Consumable Items and Miscellaneous 
 
 إعداد و تجھیز عن مسؤول الطالب یكون وفیھا: إضافیة منھجیة أنشطة .أ

 اإلضافیة المنھجیة األنشطة في لإلشتراك الشخصیة اللوازم

http://www.lps.org/
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 الطالب ملف مستندات من .  نُسخ7
  Copies of Student Files or Records 
 

 المستندات من نسخ طلب مقابل رسوم تحدید في الحق بھا المسؤولین و التربیة لمدیر
 الطالب من أو األمر ولي من مقدما الطلب یكون أن على لبالط ملف في المحفوظة

 شھادات أو الدرجات كشف نسخة عن رسوم تسدید النسخ یطلب من على ،اً شخصی
 من األمور أولیاء لمنع بالرسوم التعذر یمكن الطالب(ة). ال ملف من وغیرھا معینة

 تحصیل یجوز ال . والطالب سجالت/مراجعة ملفات و فحص في حقھم ممارسة
 سجل من واحدة بنسخة السماح یجب. ملفات الطالب سجل أو عن للبحث الرسوم
 آخرى بنسخ أیضا السماح یجب كما مقابل بال أمر الطالب ولي إلى الملف أو البیانات
 .مجانیة

 
 
 )تمھیدي( الروضة - أو الدراسة – قبل ما خدمات في المشاركة . 8
 

قبل و بعد الدوم   خدمات في اإلشتراك عن المطلوبة الرسوم عن مسؤول الطالب
 إذا إال التعلیم مدیریة تقدمھا التي و ن) الكندرجارت التمھیدي بعد و قبلأو خدمات 

 مجاناً. تقدیمھا مفترض اإلضافیة الخدمات ھذه مثل كانت
 
 : المدرسیة األمسیات أو الصیفیة البرامج في المشاركة . 9

 الصیفیة، بالمدرسة اإلشتراك رسوم سداد/دفع عن مسؤوال الطالب یكون
 .بالمراسلة اسةالدر عن اً أیض مسؤول و المسائیة الدروس

  
  الغداء و الفطور . برامج10

Breakfast and Lunch Programs 
 من یشتریھا التي الوجبات من وجبة كل نفقات سداد/دفع مسؤولیة الطالب على

 الفیدرالیة القوانین و الوالیة قوانین مع مباع شیئ أي ثمن تطابق یجب. المدرسة
 أو أكل لشراء النقود بعض أو أكلھ إحضار الطالب من یطلب قد. المطبقة

 .مشابھة أنشطة أي أو مدرسیة رحلة إلى ذھابھ عند مشروب
 

 :اإلعفاء لوائح و عمل خطط/. سیاسات11
Fee Waiver Policy: 

 المعفیین الطالب اإلعفاء یشمل ي: اآلت في التعلیم مدیریة سیاسة تتلخص
 المدارس وتالمیذ الثانویة المدارس طالب من المدرسیة الوجبات رسوم من

 یستحق من األمریكیة.  الزراعة بوزارة األطفال تغذیة لبرنامج فقا و اإلبتدائیة
 :التالیة الحاالت في مدرسیة رسوم عن یعفي الطالب من مجانیة مدرسیة وجبات

 اآلالت )2اإلضافیة. ( المنھجیة المدرسیة األنشطة في المشاركة )1(
 ینطبق ال لإلعفاءات، المستحقون ة. اإلختیاری المواد مسلتزمات و الموسیقیة

 ھذه على للحصول معفیین أنھم إثبات منھم یطلب وال كما البند ھذا علیھم
 اإلعفاء طلب یقدموا أن والطالب األمور أولیاء على ة.اإلضافی اإلعفاءات

 ً  یجب المطلوبة.  المواد شراء قبل أي النشاط، بدء أو المشاركة وقبل مسبقا
 مسبقاً. اإلدارة قبل من الموافقة على الحصول

 

 
 :خاصة مالبس أو أدوات/مستلزمات /نشطةاأل اإلضافیة المناھج. 3

Extracurricular Activities—Specialized Equipment or Attire  
 

 یقصد بھا أنشطة طالبیة أو تنظیم تحت إشراف   اإلضافیة المدرسیة األنشطة
      التخرج في عنھا المتحصلة الدرجات تحسب ال لكن و التعلیم مدیریة و إدارة

 . ملزم وال إجباري فغیر اإلشتراك، أما. األكادیمي الترفیع و الترقي أو النجاحأو 
 

 الخاصة المالبس و اللوازم، بالمعدات الطالب التعلیم مدیریة تجھز سوف
 عن مسؤولة غیر إنھا إال المنھجیة غیر المدرسیة األنشطة في لإلشتراك

 أو األدوات بتوفیر معنیة غیر ھي و .المعدات و المالبس من خاصة أنواع
 سیكون الذي للطالب تتركھا و اإلضافیة األنشطة لتلك بالنسبة الخاص الزي

 موحدة أزیاء أو مالبس الخاصة، الموسیقیة اآلالت إحضار عن مسؤوال
 لإلستخدام یلزم ما كل إحضار الطالب على. الموسیقیة الفرق في لإلشتراك
 اً أیض الطالب على .الدراسي العام خالل ما نشاط في لإلشتراك الشخصي

  مثل الشخصي لإلستعمال الخاصة الطبیة المستزمات إحضار
 من ھذه كل) ذلك شابھ ما الفم في توضع موسیقیة أداة الدعامة،/األربطة(

 المعدات إحضار مسؤولیة الطالب على. المشترك الطالب مسؤولیة
 وسداد الالمنھجیة األنشطة في اإلشتراك مالبس و األستھالكیة أو الشخصیة

 .المالبس أو اللوازم ھذه عن معقولة تكالیف
 

 اإلضافیة المنھجیة األنشطة في اإلشتراك رسوم . 4
Extracurricular Activities___ Fees for Participation 

 
أي رسوم لإلشتراك في أنشطة المناھج اإلضافیة للعام الدراسي التالي في 

 .الطالبیة الرسوم الئحة من )1(رقم الملحق في لھ مفصل شرح یوجدالمستقبل 
 

 إضافیة ومواد دروس . رسوم5
Postsecondary Education Costs 

 أو بالمعاھد تعتمد ساعات على والحصول دروس تلقي مقابل تسدد رسوم ھي
 المعتمدة، الساعات على للحصول الطالب یتلقاھا التي المواد أما ت.لجامعاا

 ھي المعنیة المؤسسة أو الجامعة فإن غیره، أو جامعي مركز أي یقدمھا والتي
 بالحاالت یتعلق وفیما. المواصالت توفیر وعن المواد ھذه تقدیم عن المسؤولة

 .المسجلین الطالب مسؤولیة فمن خرى األ
 

  ت  لمواصالا . 6
Transportation 

 التعلیم مدیریة توفر ر).السف تذاكر قیمة( المواصالت نفقات تحمل الطالب على
ً وفق المواصالت وسائل  .الوالیة في المطبقة والقوانین الفیدرالیة للقوانین ا
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   بمدارس لنكن العامة_   2020-2019للعام الدراسي  طالبیة رسوم لوائح                                                                                                
 و الرسوم المقررة عن المواد/اللوازم، المتطلباتإضافیة اصیل تفتوضیح/                                                                                      

 
 

82/5/9201  األخیرة المراجعة  
62/5/2015  قدمالنسخة األصلیة أو األ     
 

 لوائح و نظم ذات صلة 

Related Policies and Regulations: 
6320, 6320.1, 6440 

 
القانونیة المراجع  

 
Neb. rev. Stat. §§79-2,125 to79-2,135      

 اإلبتدائیة المرحلة طالب رسوم(  
 قانون اإلجازة و التصدیق علیھ) قانون نبراسكا  والمتوسطة

   ,neb. rev. Stat. §§ 79-241 ;.1فقرة  V11 )7مادة(
79-605, and 79-611 (transportation);   

neb. rev. Stat. § 79-2,104  
  .neb ;(تقاریر أو ملف الطالب)

rev. Stat. §79-715 (أدوات حمائیة و قائیة للنظر  
  ; neb. rev. Stat.  

   حالة في الطالب مسؤولیة 79-737§ 
  .Stat   Rev    Neb  المدرسیة الكتب تخریب/إتالف

 الدوام وبعد قبل 79-1104§ .. 
  ماقبل مثل -الدراسیة المرحلة قبل ما خدمات أو

  -neb. rev. Stat. §§79. (تمھیدي)األطفال ریاض
1106 to 79-1108.3  79-1106 بتمییز واإلسراع تطویر-  

  1108.3-79 رقم  مادة
الممیزة /المتباینة)  المدرسیة البرامج(

 
 نالقانو/السیاسة نشر .1

 Distribution of Policy 
 الطالب دلیل كتیب في الرسوم تسدید قانون نشر والتعلیم التربیة مدیر على

 كأن ینشر بكتیب .مشابھ منشور بأي أو(student handbook)   المسمي
 ھذا توزع أن التربیة مدیریة وعلى المثال. سبیل على الھامة المعلومات

ً مجان المنشور  .ب/الطالباتالطال على ا
 
 

 بالطال لرسوم المالي اإلعتماد .2
 Student Fee Fund 

 اإلعتماد یكون أن یجب الطالب، لرسوم المالي اإلعتماد التعلیم مجلس أسس
 المتحصلة المبالغ جمیع أما الضرائب، دعم عن منفصال الطالب لرسوم المالي

 :حاالت في وتصرف خاص حساب في فتوضع الطالب، من
 
 مراحل في الدراسة تكالیف )2( اإلضافیة المنھجیة الفعالیات في المشاركة )1(

 .الصیفیة المدارس )3( الثانویة بعد ما
 

الرسوم المقررة أو أعلى حد لھا 
 مواد/متطلبات محددة أو 

 شرح و توضیح عام للرسوم 
 او المواد 

 البرامج 

و باللون الداكن  تدل الكلمات التي تحتھا خط تنبیھ:
  برامج المدارس     على إمكانیة اإلعفاء عن الرسوم  

 االبتدائیة
 التربیة الریاضیة   مالبس مالئمة غیر محددة   احذیة مرنة خفیفة  
 فالف رییدس،) آالت موسیقیة و إكسوارات 

الیرس ن فلب فلودر ،  ستكس  درام أویل
  تتوافر( سالید كریز ، رید كارد، الخ 

لالیجار . الطالب لجمیع لإلستخدام  بالمدرسة
 واالستخدام داخل المدرسة ثم االمتالك یدفع 

 دوالر اً  60 الطالب 

 دروس  –موسیقى  االت موسیقیة  
 اختیاریة في الموسیقى  
  

 توفرھا سوف ھامة أو أساسیة -غیر مواد
 عن مسؤوال ً الطالب یكون.  المدرسة

 أو اإلتالف حال ثمنھ أو التعویض/ البدیل
 قائمة من مواد إحضار للطالب یسمح.  الفقدان

  بالمدرسة المكتب یقوم التي الصف إمدادات
 إلزامي غیر ھذا أن إال  بتوزیعھا

مواد عامة، مثل أدوات الكتابة 
أقالم حبر، أقالم رصاص، 

 األلوان بأنواعھا، 
 دفاتر/كراسات، الخ

 تزوید الصف 
 بالمستلزمات واالدوات 
  

رسوم تامین على الجھاز الواحد  $20/10*
وتخفض الرسوم للطالب المستحقین وجبات 

  مدرسیة مجانیة أو مخفضة السعر
التامین االختیاري یمنح للعوائل 
 لتامین دفع الخسارة عند فقدان 
 الجھاز او عند الكسر 

الحاسوب التامین على 
  او األجھزة االلكترونیة

 إختیاري 
رسم للرحالت المدرسیة الروتینیة،   -الیوجد 

تتكفل المدرسة بالرحالت المدرسیة التابعة 
للصف بتسدید الرسوم.  یشجع أولیاء األمور 

على المساھمة بتكالیف بعض الرحالت قد 
 $  أو أكثر.  إال أن ھذا غیر ملزم.  6تصل إلى 

$ بموافقة 100قد یصل التبرع المطلوب إلى 
 و تصدیق اإلدارة في بعض 

الرحالت/السفرات المدرسیة.  ثمن 
الوجبات أثناء الرحلة ستكون ضمن التكلفة 

اإلجمالیة للطالب. وجبة الغداء المدرسیة 
مستحق سوف تقدم بحسب الحاجة للطالب ال

 مخفضة السعروجبات  مدرسیة مجانیة أو 
   

رسوم/اجرة الدخول  النقل و 
 للرحلة

 رحالت مدرسیة 
إعتیادیة "روتینیة  

 " 

توفر الدروس في الصیف او   دوالر عن المادة الواحدة . 100قد یطلب مبلغ  
 في اللیل اذا تطلب االمر .

 الدروس الصیفیة     
  

 

___________________________________________ 

 توفیر إلى یھدف 2020 - 2019 للعام الطالبیة بالرسوم العمل ططخ/سیاسة بجدول القائمة1
 العمل خطط/السیاسة إلى الرجوع یرجى ،وصفعلومات/الالم من زیدلم. إضافیة تكمیلیة معلومات
 .الموضحة

POLICY AND REGULATION MANUAL 
 lps.org/about/policiesالسیاسات، متوفر أون الین على  و النظم/اللوائح دلیل

 
 

 LINCOLN PUBLIC SCHOOLSالعامة   لنكن مدارس
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 متطلبات/مواد لھا أو حد أعلى أو المقررة الرسوم
 محددة

 توضیح و شرح
للرسوم او  عام

 المواد
 البرامج

تشمل المواد/المعدات الریاضیة المالبس الداخلیة/التحتیة 
الالزمة(من جوارب/شرابات، سوتیانات وغیرھا من 

المالبس التحتیة) مالبس التمارین و تشمل 
سكرتات/تنانیر،أحذیة مالئمة للنشاط و لبس یتناسب مع 
الفریق و السفر. مواد إختیاریة الطالب مسؤول عنھا و 

وازم الریاضیة، رباط شعر، رباط تشمل: شنطة شخصیة لل
إلمتصاص العرق، قفازات/جونتات، واقي للنظر من الماء 

عند السباحة، مناشف، رباط للذراع و معدات طبیة شخصیة 
الزمة و غیرھا.) مواد إضافیة أخرى مطلوبة لنشاط ریاضي 

 محدد و تشمل: 

الطالب مسؤول عن 
األدوات/المعدات، 
المالبس المالئمة  
المطلوبة للنشاط 

الریاضي و التي ال 
توفرھا المدرسة و 

كذلك الطالب 
مسؤول عن 

المالبس 
األختیاریة، 

المعدات و المواد 
األخرى ذات صلة 
 بالنشاط الریاضي  

 

  
المعدات و المالبس الالزمة للریاضة، . 3

 و الفرق الراقصة المشجعون، حملة األعالم

 
 البیسبول قفازات

 إضافات ال
 التنس متطلبات

 متطلبات ھناك لیس
 متطلبات/ لوازم ھناك لیس

 )االندیة(الغولف لعب ساحات
 جوارب المنافسة

 قفازات الكرة المرنة
 و قد تعفى  (مالبس السباحة

 الرسوم)عن 
 لیس ھناك متطلبات/لوازم

 واقي للركب
 لیس ھناك متطلبات/لوازم

 ا بھ مسموح خاصة أحذیة

بومس  جاكتات، زي موحد،
تتجاوز اال اخرى على  وملحقات

1000$ 

 
 البسبول كرة

 باسكت بول
 تنس

مارثون جري عبر 
 المدینة   (ركض)

 كرة القدم االمریكیة 
 الغولف/الغولف

 كرة القدم 
 الكرة المرنة

 السباحة و الغطس
 

 مارثون/جري/ركض
 الكرة الطائرة

 المصارعة
المشجعون(فرقة تشجیع 

 الالعبین)
 حملة األعالم

فرقة الرقص 
 السكواد

 

 

مالبس موحدة "یونفورمس" لفرقة المشاة الموسقیة و 
حفالت الموسیقي تقدمھا مدیریة التعلیم. مواد مطلوبة لفرق 

 معینة  تشمل اآلتي:
فرقة المشاة الموسیقیة              أحذیة، قفازات، تي-

 شرتس(قمصان)
 مالبس سوداء للفرقةالموسیقى السینفونیة                  

 فرقة الجاز                            قمصان و بنطلونات
قد تعفى عن  مالبس خاصة                                          

     الرسوم                                   

على الطالب 
مسؤولیة إحضار 
اآلالت المطلوبة 
المالبس المالئمة 
للفعالیة و التي ال 

توفرھا المدرسة و 
ھم مسؤولون عن أي 

مالبس إختیاریة، 
آالت و غیرھا من 

المواد األخرى 
الالزمة لدعم النشاط 

 الریاضي. 

  – مالبس و آالت
موسیقیة أدوات/ آالت  
 فرق

تشمل المواد المطلوبة مالبس خاصة بتأدیة 
الموسیقى بما فیھا من أحذیة، یختار أعضاء الفرقة 
المالبس بمساعدة من المشرف على أال یتجاوز 

$ (ثالثمائة دوالراً) 005المبلغ   

على الطالب مسؤولیة 
إحضار اآلالت 

المطلوبة المالبس 
المالئمة للفعالیة و التي 

ال توفرھا المدرسة و 
ھم مسؤولون عن أي 

ة، آالت مالبس إختیاری
و غیرھا من المواد 

األخرى الالزمة لدعم 
 النشاط الریاضي. .

الصوتیة الموسیقى فرقة  
Vocal Music Group 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البرنامج الرسوم أو المواد أو مواد محددة مطلوبة 

مالبس لألعمال الرسمیة، تي شرتس(قمصان)، مواد لدعم 
 اإلبصار

مالبس مالئمة غیر 
 محددة) إمدادات

-آالت و مالبس   
 منافسات مشروعة 

. فرق الوالیة الموسیقیة جمیعھا4 رسوم المتفرجین  20$ (ثالثون دوالراً)    

 الوجبات أثناء السفر/الرحلة.  .5 الوجبات الطالب مسؤولون عن وجباتھم الخاصة أثناء السفر

$ (عشرة دوالرات)10قد تطلب رسوم إستخدام   اللوازم لخزانة قفل 
بقاعة  الریاضیة

األلعاب الریاضیة 
 "إختیاري"  

 إستخدام الخزانات/الدوالیب .6

الطالب مسؤولون عن رسوم جمیع العادات، المخیمات،   
المھرجانات و برامج شرطیة أخرى. أیة لوازم شخصیة 

أخرى تشترى، بالعیادة أو أثناء المھرجان، مثل تي 
 شرتات(قمصان) یجب أن تكون على نفقة الطالب.    

التسجیل و رسم 
رسوم أخرى 

للتتویج، عیادات أو 
 مھرجانات

المخیمات، العیادات(مراكز  .7
 صحیة) و مھرجانات

 

 -الرحالت/السفرات المدرسیة اإلضافیة -لیس ھناك لوازم
غیر المنھجیة ھي للفعالیات الریاضیة الالمنھجیة التي 

تستدعي الذھاب إلى مكان آخر غیر مدارس لنكن العامة 
لحضور منافسات/دورات ریاضیة تابعة لإلتحاد العام 

 لألنشطة الریاضیة بنبراسكا. 

الرحالت المدرسیة  .8 
 المنھجیة) اإلضافیة(غیر

الطالب مسؤولون عن نفقات الرحالت المدرسیة غیر 
اإلعتیادیة/الروتینیة.  ترعى المدارس الرحالت الروتینیة و 

.  أقصى حد للتكالیف/النفقات ال یتجاوز مبلغ تلك االمنھجیة
3,500$  

الف و خمس مائة دوالر) للطالب الواحد.  3(   
فإن تكالیفھا ال تكون إذا كانت الرحلة لیست برعایة المدرسة، 

ضمن لوائح رسوم الرحالت المدرسیة و ال ینطبق علیھا بند 
إلى  الذھاب عند درجات أیة ھناك اإلعفاء عن الرسوم.  لیس

رحالت خاصة ال تشرف علیھا إدارة المدرسة و ال تحسب مع 
 درجات النجاح أو التخرج و أن الذھاب إلیھا إختیاري.  

 

 مواصالت، تحمیل،
وجبات و رسم دخول 

 الفعالیة.

  

رحالت غیر  .9
 اإلعتیادیة "غیر الروتینیة"

 
   

 

 متطلبات/مواد لھا أو حد أعلى أو المقررة الرسوم
 محددة

للمواد  عام توضیح و شرح
 او الرسوم

 البرنامج
 دروس صیفیة

 الواحدة للصفحة سنتا وعشرین خمس الى سنتات خمس
  . األمر تطلب إذا

 التصویر ماكینة إستخدام
بالمدرسة لإلستنساخ  

 مستندات تصویر/ إستنساخ

ً  الوجبات سعر حدد  الحكومة بھ توصي الذي للدلیل طبقا
. األمور ألولیاء ذلك یوضح سوف و الفیدرالیة  

المدرسیة الوجبات    

 برامج المدارس المتوسطة  
بناطلین و قمصان قصیرة"أردیة و  -احذیة مرنة خفیفة

 تي شرتات" 
 التربیة الریاضیة  مالبس مالئمة غیر محددة 

إختیاري -معارض علمیة  المواد المالئمة  عرض لوحة  او تجربة تستحق العرض  
 المدرسة تتكفل  للرحالت المدرسیة الروتینیة، رسم -الیوجد 

 یشجع.  الرسوم بتسدید للصف التابعة المدرسیة بالرحالت
 تصل قد الرحالت بعض بتكالیف المساھمة على األمور أولیاء

 التبرع یصل قد.  (ملزم غیر ھذا أن إال.  أكثر أو$  6 إلى
 بعض في اإلدارة تصدیق و بموافقة$ 100 إلى المطلوب
 الرحلة أثناء الوجبات ثمن.  المدرسیة السفرات/الرحالت

 المدرسیة الغداء وجبة. للطالب اإلجمالیة التكلفة ضمن ستكون
 مدرسیة وجبات المستحق للطالب الحاجة بحسب تقدم سوف
السعر المخفضة أو مجانیة   

 النقل و رسوم/اجرة الدخول
 للرحلة

رحالت مدرسیة إعتیادیة 
 "روتینیة" 

 

 ,reeds, valve oil) إكسوارات و موسیقیة آالت 
drumsticks, lyres, flip folders, slide grease, 

reed guards,  لإلستخدام  بالمدرسة تتوافر ) الخ 
 ثم المدرسة داخل واالستخدام لالیجار. الطالب لجمیع

 دوالراً  60  الطالب یدفع االمتالك

دروس اختیاریة  –موسیقى  االت موسیقیة 
 في الموسیقى 

 

 یكون.  المدرسة توفرھا سوف ھامة أو أساسیة -غیر مواد
 أو اإلتالف حال ثمنھ أو التعویض/ البدیل عن مسؤوالً  الطالب
 الصف إمدادات قائمة من مواد إحضار للطالب یسمح.  الفقدان

إلزامي غیر ھذا أن إال  بتوزیعھا المدرسة مكتب یقوم التي  

 الكتابة أدوات مثل عامة، مواد
 رصاص، أقالم حبر، أقالم

 بأنواعھا، األلوان
الخ كراسات،/دفاتر  

تزوید الصف بالمستلزمات 
 واالدوات

 

رسوم تامین على الجھاز الواحد وتخفض الرسوم  $20/$10*
 للطالب المستحقین وجبات مدرسیة مجانیة أو مخفضة السعر

التامین االختیاري یمنح للعوائل 
لتامین دفع الخسارة عند فقدان 
 الجھاز او عند الكسر ______
 وصف عام للرسوم أو المواد

التامین على الحاسوب او 
 األجھزة االلكترونیة إختیاري 

 
 البرنامج أقصى حد للرسوم  أو المواد المطلوبة 

 الطالب یشجع.  الصف في لإلستعمال حاسبة آالت للطالب توفر
 لیس ھذا أن إال الشخصي، إلستعمالھم الحاسبة اآلالت شراء على

. إجباري  

تخصص في المحاسبة/اآلالت 
 الحاسبة

دروس إضافیة/متقدمة في 
 الریاضیات و العلوم 

 إذا الواحدة للصفحة سنتا وعشرین خمس الى سنتاتت خمس
). األمر تطلب  

 التصویر ماكینة إستخدام
بالمدرسة لإلستنساخ  

 مستندات تصویر/ إستنساخ

ً  الوجبات سعر حدد  الحكومة بھ توصي الذي للدلیل طبقا
. األمور ألولیاء ذلك یوضح سوف و الفیدرالیة  

المدرسیة الوجبات    

ال توجد رسوم مفروضة على الطالب عن المواد الدراسیة 
 المتقدمة بالمرحلة الثانویة للقبول و دخول الكلیات 

التي تؤخذ  رسوم الدورات
 للحصول على الدرجات

 دروس ما بعد المرحلة الثانویة
 للقبول المتقدم الدروس رسوم
 بالكلیة

 الجامعات لدخول التأھیل الختبارات تدفع/ تسدد التي التكالیف
   PSAT  او  ACT مثل لھا االعداد و والكلیات

 الشركات الى مباشرة تدفع/ تسدد ان ویمكن إخیاریة دروس ھي
. علیھا المشرفة األمر بھذا القائمة  

واالختبارات االعداد برنامج  والجامعات الكلیات دخول اختبار 
لھ واالعداد  

ثالثة دوالرات لبدل الفاقد-$  3  بطاقة ھویة بصورة   
 شخصیة للطالب

ھویة الطالب   

$ (مئتي دوالر)350ساعات (كریدت) بمبلغ  5  
الطالب مسؤولون عن رسوم الدروس الصیفیة المطلوبة 

أو الدروس المسائیة. و مسؤولون أیضاً عن الدروس 
 بالمراسلة المشابھة لھا. 

تقدم الدروس أثناء العطلة 
الصیفیة، أو مساًء إذا كانت 

 ھناك ثمة دروس.

 الدروس الصیفیة
  

$ (عشرة دوالرات) تطلب رسوم في العام 10   -إستعمال الخزانة المدرسیة و  
 أو القفل  

 إستعمال
(الدوالیب)     الخزانات  

$ (عشرون دوالراً) أقصى حد رخصة/إذن إستعمال 20
 موقف السیارات بالمدرسة.

إستعمال موقف السیارات خالل 
 الیوم الدراسي

 موقف السیارات

تدل على  الداكنة/و  المضخمةالكتابة   ما تحتھا خط من
المادة تخضع لإلعفاء عن الرسومأن   

مناھج إضافیة و برامج أخرى     

 األنشطة  الفعالیات الریاضیة   

 دفع$ (خمسة دوالرات). یستطیع الطالب 5أقصى حد  
 $ (ثالثون دوالراً)35مبلغ من الفعالیات أو  $ لعدد20

رسم الدخول للموسم كلھ.  الرسوم للمؤتمرات و 
اإلتحاد  یحددھا التعلیم الفعالیات التي تستضیفھا مدیریة 

 NSAA بنراسكا  الریاضیة لألنشطة العام
 .مناسبةحدث/$  عن كل 10ولكن لیست اكثر من  

رسوم دخول /    1A الدخول 
حضور   األنشطة و 
الفعالیات الریاضیة 

 المدرسیة

$ الكثر من  15ة الواحدة او الفعالیة، للمبارا$ 10
 واحدة للمنافسة او المھرجان 

رسوم دخول   1B الدخول
 مناسبات فعالیات/اللل

تختلف التكالیف و تسدد مباشرةً لطبیب الطالب أو 
 العیادة(مكتب الطبیب)

 

 الریاضیة إتحاد األنشطة یشترط
 البدنیة اللیاقة   NSAAبنراسكا

   للریاضیین

 اللیاقة البدنیة .2
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                    مدارس لنكن العامة                                                      دلیل النظم و السیاسات العامة      

               LINCOLN PUBLIC SCHOOLS                                        أون الین على صفحة مدیریة التعلیم أدناه  موجودٌ     
              LINCOLN, NEBRASKA                                                           POLICY AND REGULATION MANUAL 

    
AVAILABLE ONLINE AT lps.org/about/policies                                                                                                                                                                                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

MULTICULTURAL OFFICE (402) 436-1605  مكتب التعدد / التنوع الثقافي 

 
 Multicultural Policy   سیاسة/خطط عمل اللجنة  

التعریف واإلختیار وصھرالمعرفة والمھارات والتوجیھات إن مھمة اللجنة ھي 
 التالیة:   ھدافلأل

                          
التأكید على ثقافة وتأریخ ومشاركة األقلیات، مثل األمریكان من أصول إفریقیة،    •

 آسیویة، اإلسبان، الھنود الحمر وغیرھم
 قلیل التشدد والتمییز العنصري الوقوف ضد التعصب األعمى ، الظلم ومحاولة ت   •

 وتشویھ الحقائق المبنیة على الجھل باألعراق.
 تقدیر و األخذ في اإلعتبار التنوع الثقافي    •
توفیر فرص المساواة لجمیع الطالب من أجل التعایش اإلیجابي بین الطالب    •

 بمدارس لنكن العامة
 
ة مطبقة بمدیریة التعلیم لتوفیر یجب أن تكون ھذه ھي السیاسة  و الممارسات العام 

بیئة  الفرص لجمیع الطالب من أجل تحقیق النجاح األكادیمي و اإلجتماعي في
 تعلیمیة  تجعل كل طالب(ة)/ معلم(ة) و موظف بالمدارس یحترم الثقافات

  األخرى.

 
 

  الثقافي  التعدد/للتنوع اإلستشاریة اللجنة
Multicultural Advisory Committee    

 
تقدیم النصح و ل المتعددة المدیر العام للتعلیم للثقافات االستشاریة قام بتأسیس اللجنة

 و معرفةفي الالتوصیات و المشورة لمساعدة المسؤولین التربویین في المنطقة 
 تسببھا التي الصعوبات حل في للمساعدة، و متنوعةال یةالثقافاإللمام  بالخلفیات 

.الثقافیة اإلختالفات  
 

اإلتصال یمكنك ،اللجنة ھذه عضویة إلى اإلنضمام في ترغب كنت إذا  
 على الھاتف التالي: الثقافي التعدد/ التنوع على دائرة/قسم

1605-436 )402(

 
 
 
 
 
 
 

محددة متطلبات/مواد لھا أو حد أعلى أو المقررة الرسوم للمواد أو  عام توضیح و شرح 
 الرسوم

 البرامج

في الفعالیات الصفیة حضور التخرج (مثال اإلشتراك 
اإلشتراك في تركیب الصور، صفحات خاصة بصور 

الخریجین التذكاریة الخ.) غیر ملزم أو ضروري لتخرج 
الطالب و حصولھ على الدبلوما. من یختار اإلشتراك من 

الطالب یلزمھ دفع تكالیف المواد و متطلبات مراسم 
یجار مالبس التخرج إحتفال التخرج. تشمل ھذه نفقات إ

 الزینات، الھدایا، كتاب الصور السنوي وصور التخرج.

 

فعالیات بمناسبة التخرج 
 "إختیاري"

 تكریم الخریجین     

الرسوم المقررة أو أعلى حد لھا أو مواد/متطلبات 
 محددة

للمواد  عام توضیح شرح/
 أو الرسوم

 البرامج

 المنظمات/األندیة أو التعاونیات  
 متطلبات محلیة و قومیة مستحقة

 وجبات و فعالیات/أنشطة
   

  

  

، تمولھا الوالیة و الدولة

إجراءات عرفیة و رسمیة، 

 وجبات و فعالیات

المھنیة و التقنیة  العلوم الطالب إتحاد
األمریكیة  ل التجارة برواد مستق
(FBLA) 

 رواد المستقبل الوظیفي
(FCCLA) اإلجتماعي     

مھارات امریكیة، نادي التوزیع  

 ,(DECA)التعلیمي االمریكي 

HOSA 
$  رسوم اإلشتراك في النادي25سنویة  رسوم       متطلبات محلیة و قومیة مستحقة 

 وجبات و فعالیات/أنشطة
 جمعیة الوفاء القومیة  

التدریب المھني و المھارات ومنظمات        رسوم التسجیل   الرسوم السنویة  50$ (خمسة و عشرون دوالراً 

 واندیة طالبیة بامریكا 
FBLA, FCCLA, DECA, Skils 

USA, HOSA 
الموسیقیین تكریم جمعیة مستحقات 10$ (عشر دوالرات)  

مالبس السباحة   نادي السباحة المعاصر  مالبس مالئمة 

$ (ثالثون دوالراً)30                   جمعیة  ذیسبان الدولیة  مستحقات 
International Thespian 

Society 
$ (خمسون دوالراً) 50رسوم سنویة ال تتجاوز 

 للنادي/الجمعیة
تنبیھ:   حضور المؤتمرات القومیة لیس من 

الفعالیات/األنشطة التي یوافق علیھا مجلس أو إتحاد 
الطالب.  لذلك الطالب مسؤولون عن جمیع 

 المؤتمرات نفقات/تكالیف حضور مثل ھذه

 

 متطلبات محلیة و قومیة مستحقة
  وجبات و فعالیات/أنشطة

 إتحاد"جمعیة" الطالب

 تدل على أن المادةما تحتھا خط من  الكتابة المضخمة 
   تخضع لإلعفاء عن الرسوم 

 أنشطة/فعالیات للتكریم اإلجتماعي  

$ (عشر دوالرات) لدخول الفعالیة10  
 

رسم الدخول    تمثیل مدرسي، موسیقى  
 و فعالیات إجتماعیة 

$ (خمسة و عشرون دوالراً) للشخص25  
 

رسم دخول الرقصات و 
 اإلحتفاالت

 رقصات إحتفاالت مدرسیة و غیرھا 
Prom, homecoming etc 

http://www.lps.org/
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   NUTRITION SERVICES (402) 436-1747 خدمات التغذیة 
 
 

و  فقط للغداء  دوالراً $  49.00 مبلغیقترح  بالمرحلة اإلبتدائیة (ة)للتلمیذ •
سیأكل فطوره بالمدرسة. و إذا قدم ولي األمر  $ اضافیة إذا كان26.00

$ لوجبة الغداء في الشھر 8.00للوجبات المدرسیة المخفضة السعر، فإنھ یدفع 
 $ إضافیة للفطور.6.00

 
و  فقط للغداء  دوالراً $  53.00 مبلغیقترح  بالمرحلة المتوسطة (ة)للطالب •

یأكل وجبة الفطور بالمدرسة.  و إذا قدم  (ة)$ اضافیة   إذا كان الطالب30.00
$ لوجبة الغداء  8.00ولي األمر للوجبات المدرسیة المخفضة السعر، فإنھ یدفع 

 $ إضافیة للفطور.6.00في الشھر و 

و  للغداء فقط  دوالراً $  56.00 مبلغیقترح  بالمرحلة الثانویة (ة)للطالب •
یأكل وجبة الفطور بالمدرسة.  و إذا قدم  (ة)$ اضافیة  إذا كان الطالب30.00

$ لوجبة 8.00ولي األمر للوجبات المدرسیة المخفضة السعر، فإنھ یسدد/یدفع 
 $ إضافیة للفطور..6.00الغداء  في الشھر و 

 
 األقساط و  المدرسیة الوجبات حساب في الطالب رصید

Meal Acount Balance and Payments 

یستطیع ولي األمر مراجعة حساب إبنھ الطالب للوجبات المدرسیة أون الین على 
أو باإلتصال على مدیرة الكافتیریا بالمدرسة أو على قسم خدمات  LPS.org صفحة

و  LPS.org التغذیة بمكتب التعلیم.  و من الممكن دفع ثمن الوجبات أون الین على
ئتمان البنتكي بقسم السداد نقداً كاش أو شیك في المدرسة، أو بكرت اإل كذلك یمكن

.  یشجع العوائل على الدفع مقدماً للوجبات المحفضة الحسابات في مدیریة التعلیم
السعر أو السعر الكامل و مراجعة حساب الطالب بإنتظام.  أي مبلغ متبقي یحول 

 بإرسال مدیریة التعلیمقوم إنتقل، تللعام الدراسي المقبل.  إذا تخرج الطالب أو 
المبلغ الذي دفعھ مقابل الوجبات المدرسیة.  عند إنتقال الطالب من منطقة تعلیم لنكن 
یشجع العوائل على طلب اإلسترداد من المدرسة و سوف یحصلون على المسترد.  

ً  30إذا لم تتقدم عائلة الطالب المنقول أو المتخرج بطلب اإلسترداد خالل  من  یوما
التخرج أو اإلنتقال، یتم التبرع بھذا المبلغ إلى طالب آخر بالمنطقة . أما الطالب 
المنتقل إلى مدرسة آخرى من مدارس لنكن العامة فسوف یتم تحویل المبلغ في 

 حسابھ بالمدرسة األخرى

 
ولي األمر مسؤول عن إیداع مبلغ كافي بحساب إبنھ/إبنتھ ثمناً للوجبات.  یستطیع 

صفحة مدیریة التعلیم لتلقي إشعار  علىولي األمر أن یسجل عنوان بریده األلكتروني 
 بنفاد أو قرب نفاد المبلغ المودع .  أللكترونياو تذكیر بالبرید 

  

یتلقى الوالد(ة) أو ولي األمر إشعار بثمن الوجبات غیر المدفوعة عن طریق 
رسالة صوتیة بنفاد المبلغ من حساب الطالب أو إذا كان المبلغ المطلوب من 

دوالراً،  یتلقى  25$ .  عند بلوغ المطلوب من الطالب(ة) 10:00الطالب قد بلغ 
لبرید.  و یرسل خطاب ولي األمر خطاب مطالبة بالسداد/الدفع عن طریق ا

ن شجھة تحصیل المبالغ المتأخرة(كولكأیضاً إذا تم تحویل المبلغ المطلوب إلى 
آجانسي). یجب أن یكون العنوان الحالي و رقم التلفون صحیح موجود في 

  الملف بالمدرسة لكي تحصل العائلة على رسائل صوتیة أو خطابات. 

 
المدرسي للتحقق و متابعة ) ة(الطالبمراجعة حساب القیام بالعوائل  یشجع

. سداد رسوم الوجبات المدرسیة/ إنفاق الطالب بإنتظام لتفادي حدوث تأخیر دفع
ع .  یتوقثمناً للوجباتولي األمر مسؤول عن إیداع مبلغ كافي بحساب إبنھ/إبنتھ 

بالكامل كل عام.  و ما لم یتم الدفع/السداد  سداد ثمن الوجبات غیر المدفوعة
حول المبلغ إلى العام الدراسي المقبل كمتأخرات أو دیون و تستمر سوف ی

 جھود التحصیل في العام الدراسي الجدید.
 

المدرسة كافتریا بحساب ال  
School cafeteria accounts 

 حساب الطالب بالكافتریا
Student cafeteria accounts 

تقدم كافتیریا .  العلمیحتاج األطفال إلى غذاء صحي یساعدھم في النمو و في تلقي 
ولي األمر مسؤول عن ثمن ! المدارس وجبات صحیة یومیاً خالل العام الدراسي

خصصت الكافتیریا حساباً یساعد في طرق دفع ثمن .  وجبات إبنھ الطالب أو إبنتھ
أو و سیخصص إلبنك الطالب أو إبنتك  رقم  وھویة فیھا شفرة . الوجبات المدرسیة

ستخدام بصمة المبلغ او یمكن أیضا إ تحصیلالقراءة الضوئیة لیمكن استخدامھ برمز 
یستطیع ولي األمر الحصول . وجبة و حلیب إستالماالصبع لقراءة اسم الطالب اثناء 

كما یستطیع ولي األمر أن یورد مبلغاً . على معلومات بصمات االصابع عبر االنترنت
یجب على الطالب الحفاظ .  افتیریامن المال مقدماً في حساب إبنھ الطالب أو إبنتھ بالك

ألن سماح الطالب . الزمالءعلى رقمھ الخاص سراً و عدم إعطاء رقمھ لغیره من 
تبدیل رقم ھذا / قد یؤدي إلى تعدیل" ن نمبرپ"لغیره من الطالب معرفة رقمھ الخاص

. (ة)الطالب  

 
مقدماً سداد أو دفع المبلغ   
Pre-Payments   

ً  الدفع ً / الین أون یتم قد مقدما  إلى الطالب مع المبلغ بإرسال أو الكترونیا
ً  یدفع/ یسدد أن األمر ولي یستطیع.  المدرسة  الدراسي العام بدایة مع مقدما
 بھذا یستعین. )أوبن ھاوس(المفتوحة العامة الدعوة أثناء الطالب بمدرسة

 كلھا الوجبات ثمن یدفع/ یسدد اآلخر البعض و األمور أولیاء من العدید النظام
 بطاقتھ یستخدم أن سداد المبلغ/ تورید حین األمر ولي بإمكان.  واحدة مرة

 حسابھ من أو أراد إن VISA, MasterCard or Discover "فیزا" البنكیة
لفتح حساب السداد الكتروني"أون الین . زھیدة خدمات رسوم تخصم . الجاري

online payment account:: 
 

معلومات على النحو المطلوب. مالحظة: سیكون عنوان بریدك البیاناتك/أدخل 
الخاص بك. انقر  usernameھو اسم المستخدم  mail address-e اإللكتروني 
شاشة تفید على ال. ستتلقى رسالة بعد ذلك"  Create Account حساب"فوق إنشاء 

 profile user your ح بأن ملف تعریف المستخدم الخاص بك قد تم إنشاؤه بنجا
created successfully been has أسماء أبناءك الطالب أو . ابدأ في إضافة

كتابة التأریخ حسب یجب  )كٌل منھمذلك عن طریق إدخال تاریخ میالد  بناتك. و
. یمكنك  )MM / DD / YYYY(اإلرشادات، الشھر أوالً، ثم الیوم ثم العام/السنة 

 أم ال ، و بإنفخاض رصیدكاختیار ما إذا كنت ترید تلقي إعالمات البرید اإللكتروني 
عن كل طالب حین إضافة أسماءھم.  لمبلغ الذي تفضل أن یتم إعالمك بھالحد األدنى ل

بعد اإلنتھاء  adding students done when Finish Click أنقر فوق "إنھاء
 .كبنات/من إضافة أسماء أبناءك

  
ما في و أبناءكالصفحة التي تعرض تنفتح بمجرد االنتھاء من خطوات اإلعداد ، 

ً حالیحساباتھم  عن طریق أردت إذا  السداد/الدفع اتیمكنك االستمرار في إجراء . ا
 " أو "الدفع التلقائي One- Time Funds مرة واحدة مبلغ"إضافة إختیار

“Autopay   كٌل منھم.تفاصیل حساب عن طریق مراجعة ، أو 
مالحظة  مع إبنك الطالب أو إبنتك، یرجى كتابة مذكرة/ ينقدمبلغ إذا اخترت إرسال 

 أو أرقامھم ھویتھم الطالبیة. ھرقمكتابة  و إبنك/إبنتك أو أبناءكسم إتشیر إلى 

 
. فیما یلي اقتراح أو إبنتكالطالب إبنك یمكنك إیداع أي مبلغ من المال في حساب 

وجبات الغداء و اإلفطار ثمن بشأن مقدار اإلیداع كدفعة مقدمة لمدة أربعة أسابیع 
 :إضافي)حلیب أو  سناك/الخفیفة ثمن وجبة أخرى، األكالت(ال یشمل ذلك 

 Unpaid Meal Charges  رسوم/ثمن الوجبات غیر المدفوعة
 NEGATIVE BALANCES ب نفاد ما في الحسا
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أسئلة/إستفسارات حول إستحقاق/اإلستفادة من الحصول على 
 من یستحق.  -الوجبات المدرسیة المجانیة أو المخفضة السعر

Free and Reduced Price Meals Benefit Q & A 1. WHO 
CAN GET FREE OR REDUCED PRICE MEALS?   

 
  ؟مجاناً أم بسعر مخفض) أن یأكل(بالمدرسةوجبات  یستحقمن .   1
جمیع األطفال الذین یستفیدون من مزایا المساعدات الغذائبة الحكومیة التكمیلیة     ●

، و  )Supplemental Nutrition Assistance Program)SNAP  : مثل
  Assistance for Needy Familiesاألسر / مساعدات المحتاجین من العوائل

) (TANF الھنود و برنامج توزیع المأكوالت بمركز محمیاتFood Distribution 
Program on Indian Reservations (FDPIR)  جمیع األطفال الذین ینتمون

 . إلى العناوین سالفة الذكر یستحقون وجبات مدرسیة مجانیة أو مخفضة السعر
 

إشراف و الذین ما یزالون تحت الرعایة القانونیة أو ) فوستر(أطفال الرعایة    ●
 . یستحقون وجبات مدرسیة مجانیة المحكمة

 
 برنامج في ھم ومن ،)لیس الھومأو فاقدي السكن( الطالب المشردیناألطفال/   ●

مدرسیة  وجبات) یستحقون من إنتقل والدیھ/الوصي للعمل بالزراعة( المایجرنت
مجانیة یحصل أطفال العائالت/األسر الذین دخل عائالتھم منخفض في حدود 

إذا كان دخل الفرد في حدود أو تحت خط الفقر  بقائمة الدخل الدخل الفیدرالي. 
السنوي طبقاً لجدول متوسط دخل الفرد و للقانون الفیدرالي المذكور في ھذا 

  الكتیب.
 
 

   ؟ نیستحقو )HOMELESS( سكن الب بأن أبنائي أعرف كیف .3
أو بسبب  ),MIGRANT للعمل بالزراعة تنقل األھل( مایجرنت برنامج في أو

 ؟RUNAWAY التشرد
مكان إیواء فاقدي أسرتك عنوان ثابت؟ ھل تسكنون معاً في  / ھل لیس لعائلتك

، فندق أو بمسكن مؤقت رتب لكم؟ ھل تتنقل عائلتك على )shelterشیلتر ( سكن
أساس موسمي؟  ھل أي من األطفال الذین یسكنون معك إختاروا ترك 

األطفال الذین /ذكره من أوصاف على طفلاألسرة؟ إذا إنطبق ما سبق /العائلة
تعولھم أو یسكنون معك، فإنھم بذلك یستحقون وجبات مدرسیة، یرجى اإلتصال 

من الطالب بمدیریة ) ھوم لیس(على منسق خدمات من ال مسكن لھم
أو على منسق خدمات  402-436-1963مدارس لنكن العامة على الرقم /التعلیم

 402-436-1689على الرقم  )ھ للعمل بالزراعةمن إنتقل ذوی( مایجرنتبرنامج 
 .  لكي تعرف ھل یستحق أبناءك أم ال

 
ً  ،. ال طالب؟ كل عن طلب تقدیم یلزم ھل  .3  الطالب عن جمیع واحداً  یكفي طلبا

الواحدة للحصول على الوجبات المدرسیة المجانیة أو المخفضة  بالعائلة
المكتمل، لذلك تأكد من كتابة كل ال یمكننا الموافقة على الطلب غیر . السعر

قم بإعادة و تسلیم الطلب المكتمل إلى مدرسة . البیانات المطلوبة في الطلب
  : إبنك الطالب أو إلى قسم خدمات التغذیة على ھذا العنوان

5905 O Street, Lincoln, NE 68510.   .  
  

 
 REFUND REQUEST _______   اإلسترداد طلب

 مبلغ من الطالب حساب في تبقى ما بتحویل الكافتیریا تقوم جدید، دراسي عام كل
ً الطالب(ة)  كان وإذا. الجدید الدراسي العام في بحسابھ لیبقى    للكافیتریا، مدینا

 إسترداد  یتم ال.  الجدید الدراسي للعام بحسابھ سیورد الذي المبلغ من المبلغ یخصم
 المالبغ تسترد.  التعلیم مدیریة دائرة من وخرج  الطالب إنتقل إذا إال بالحساب ما

 :یلي ما على بناءً 
 بحسابھ  ما إسترداد یستحق ال العامة لنكن مدارس إحدى أو مدرستھ إلى یعود من
 من اإلسترداد یطلب.  دوالراً $  20 عن یزید حسابھ في ما كان إذا إال مبلغ، من

  .الدراسي العام من األخیر الیوم قبل الطالب مدرسة
 

 ھذه في. المبلغ یسترد أن العامة لنكن مدارس من اإلنتقال یرید الذي الطالب یستطیع
 45.00 ال تجاوز ما .التعلیم بمدیریة الحسابات قسم من اإلسترداد یكون الحالة،
 یدفع عنھ قل ما و إرسالھ من إسبوعین أو إسبوع خالل یصل و بالبرید یبعث دوالراً 

 .نقداً 
 
ً  العامة لنكن مدارس من ینتقل الطالب الذي  ً  عاما  العام في یعود ثم كامالً  دراسیا

ً  یكن لم ما بالكافتیریا برقمھ یحتفظ لن التالي،  .الكافتیریا من مطلوبا
 

 الوجبات المدرسیة المجانیة و المخفضة السعر 
Free and Reduce Meals 

 
 إستحقاق الوجبات المجانیة و المخفضة

Eligibilty for Free and Reduce Price Meals 
 

، إستحقاق  إبنھا الطالبللتحقق من یجب أن تقدم العائلة طلب جدید كل عام  
أو أبناءھا وجبات مجانیة أو مخفضة السعر بالمدرسة في العام الدراسي  إبنتھا

تستطیعون طبع  . www.lps.org .الطلبات موجودة على العنوان  . الجدید
و توجد الطلبات الورقیة في  المدارس، .  ورقیة من نفس العنوانالنسخة الطلب 

 1یجب تقدیم الطلب إبتداًء من یوم .  بمكتب التعلیم و في قسم خدمات التغذیة
یستطیع أولیاء األمور التقدیم للوجبات . تموز للعام الدراسي الجدید/ یولیو

یحاسب الطالب على الوجبات حتى .  م الدراسيالمدرسیة في أي وقت خالل العا
یظل التصدیق للطالب .  یتم التصدیق لھ بالوجبات المجانیة أو المخفضة السعر

. بالحصول على وجبات مدرسیة مجانیة أو مخفضة السعر  طوال العام الدراسي
شعار بإستحقاق الطالب وجبات مجانیة أو مخفضة السعر یرسل إلى اإل / اإلخطار
 . مر باإلیمیل إذا وجد عنوانھ األلكترونيولي األ

 
تقدم وزارة التعلیم بنبراسكا مدیریة تعلیم لنكن/مدارس لنكن العامة 

قوائم بأسماء الطالب المجاز/مصدق لھم بوجبات مدرسیة أو مخفضة 
السعر ألنھم من ضمن الذین یحصلون على مساعدات حكومیة من 

ات موافقة تلقائیة و .  تسمى ھذه اإلجراءSNAPجھات أخرى مثل 
إثبات مباشر.  بموجبھ، ترسل مدیریة التعلیم/مدارس لنكن العامة 

خطاب إلى ولي األمر لإلفادة بالموافقة على حصول الطالب(ة) وجبات 
مدرسیة مجانیة أو مخفضة السعر. األمر الذي یساعد ولي األمر و 

لذاك العام یعفیھ من التقدیم لطلب الوجبات المدرسیة ألبنھ الطالب(ة) 
 الدارسي.  
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  لعائلتي؟ یكفي الطلب في مجال مساحة ھناك تكن لم لو ماذا .14
 . كطلب مع أرفقھ و منفصلة ورقة على إضافي فرد أي ذاكراً  أكتب

 
العسكریة. ھل یجب علّي أن أذكر عالوات بدل السكن أنا أعمل بالخدمة  .15

  دخالً؟ ابإعتبارھ
دیة كإیرادات أو دخل.  قیجب التبلیغ عن دخلك األساسي و العالوات/المكافئات الن

و إذا حصلت على مخصصات و بدالت نقدیة للسكن خارج القاعدة العسكریة، 
و مع ذلك، إذا كان   بدل الوجبات، المالبس، فإن علیك أن تدرج كل ذلك كدخل.

السكن جزء من المساكن العسكریة الخاصة، ال تدرج بدل السكن ضمن دخلك 
أي تستثنى بدالت عالوات الخدمات  .األساسي.  كما و ال تحسب ضمن الدخل

 العسكریة القتالیة.
 

. ھل ھناك جھات أخرى نستطیع أن نتقدم تحتاج عائلتي إلى المزید من المساعدة .16
 أو غیرھا من مساعدات طرق التقدیم إلى برامج مساعدات لمعرفةإلیھا بالطلب؟ 

SNAP  .ACCESS Nebraska.ne    أدناه الرقم على اإلتصالأو :  
                                                                    4278-383-800-1     

         
 األمریكیةالحقوق المدنیة لوزارة الزراعة  -بیان/إفادة 

USDA Civil Rights Statement  
لوائح  (USDA)وفقاً لقانون الحقوق المدنیة الفیدرالي و وزارة الزراعة األمریكیة 

و سیاسات قواعد الحقوق المدنیة، الوكاالت، المكاتب، الموظفین  و المؤسسات 
المشاركة في أو إدارة برامج وزارة الزراعة یحظر علیھم التمییز على أساس 
العرق، اللون، األصل القومي، النوع/الجنس، اإلعاقة، العمر، اإلنتقام أو الثأر 

لنشاط سابق للحقوق المدنیة یمنع التمییز في أي برنامج أو نشاط أجریت أو ممولة 
 .  (USDA)من قبل وزارة الزراعة األمریكیة 

ل على المعاقین من األشخاص الذین یحتاجون إلى وسائل بدیلة للتخاطب و الحصو
، Brailleمعلومات البرنامج ( على سبیل المثال، طریقة بریل لقراءة العمیان 

الطباعة الكبیرة، لغة اإلشارة و ما إلى ذلك). یجب علیھم اإلتصال على الوكالة 
القومیة للدولة أو المحلیة) حیث تقدیم اإلستفادة/المصالح.  الصم و ضعاف السمع 

صعوبة في الكالم، یستطیعون اإلتصال على من األفراد أو الذین یعانون من 
وزارة الزراعة األمریكیة من خالل خدمة التخاطب البدیلة على الرقم التالي: 

لغات قد تتوفر معلومات عن البرنامج ب .  باإلضافة إلى ذلك،8339-877-800-1
 أخرى غیر اإلنجلیزیة. 

إستمارة شكوى ضد التمییز / لتقدیم شكوى بسبب التمییز، یرجى مأل فورم
یوجد على  (AD3027)ھذا  (USDA)الخاص ببرنامج وزارة الزراعة 

: العنوان التالي
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html      

، أو كتابة خطاب موجھ إلى (USDA)كما یوجد في أي مكتب من مكاتب 
و كتابة جمیع المعلومات المطلوبة في  (USDA)وزارة الزراعة األمریكیة 

-632 (866)لطلب نسخة من نموذج الشكوى، إتصل على الرقم .  الخطاب
 : بإحدى الطرق التالیة USDAثم قدم الطلب إلى  .9992

(1) Mail: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant 
Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410  

(2) Fax: (202) 690-7442; or  
(3) Email: program.intake@usda.gov  

 الوزارة بتقدیم فرص متكافئة/ھذه المؤسسة تتمیز

یفید بأنھ قد تم التصدیق ألبنائي  خطاباً العام الدراسي ھذا تسلمت/ وصلنيإذا    . 4
 ال، و لكن؟  جدید  بالوجبات المدرسیة المجانیة ھل یجب علّي أن أقدم طلب

إذا لم یرد .  ایة و إتبع اإلرشاداتالخطاب الذي تسلمتھ بعن یجب علیك أن تقرأ
ق و أي من األطفال في العائلة، و لم یذكر في خطاب اإلستحقاإسم كر ذ

 402-436-1746یة بمدیریة التعلیم على الرقم على قسم التغذالموافقة، إتصل 
 .  على الفور

.  الورقي التقدیم بدل الین نأو التقدیم على نشجعك الین؟ أون التقدیم أستطیع ھل.  5
 یكون سوف و الورقي، التقدیم خصائص نفس لھ الین، أونالنت/ على التقدیم

 ھذا أفتح.  الورقي التقدیم طلب على المطلوبة المعلومات نفس منك المطلوب
 التقدیم خطوات و إجراءات عن المزید لمعرفة و للتقدیم www.lps.org  العنوان

-1746 م التالي:الرق على التغذیة خدمات قسم على إتصل.  الین أون على
   . النت على التقدیم حول أسئلة أیة لدیك إذا 436-402

 في المدرسیة الوجبات على أبنائي أو إبنتي/ إبني حصول على الموافقة تمت.  6
 للعام صالح التقدیم طلب. نعم  جدید؟ طلب مأل إلى أحتاج ھل. الماضي العام

 تقدم أن یجب علیھ، الجدید، الدراسي العام من قلیلة ألیام و فقط الجاري الدراسي
ً  جدید طلب  للعام مجانیة وجبات یستحق إبنك بأن المدرسة تخبرك لم ما سنویا

 الوجبات بإستحقاق المدرسة أخبرتك أو جدید بطلب تتقدم لم إذا.  الجدید الدراسي
 . كامالً  المدرسیة الوجبات ثمن إبنتك/ إبنك من یطلب سوف المجانیة، المدرسیة

ھل باإلمكان حصول أبنائي على وجبات مدرسیة  WICأتلقى مساعدات .   7
، یستحق أبناءه وجبات WICمجانیة؟  من یتلقى ولي أمره مساعدات الوك 

  مدرسیة مجانیة أو مخفضة السعر بالمدرسة.  یرجى مأل الطلب و تقدیمھ.

قد نطلب منك   نعم،  ھل تخضع المعلومات التي تقدمت بھا إلى المراجعة؟ .8
 سرة/العائلة كتابیاً تقاریر إثبات دخل األ

إذا لم أستوفي شروط اإلستحقاق في الوقت الراھن، ھل أستطیع التقدیم  .9
نعم، تستطیع أن تتقدم بالطلب في أي وقت خالل العام الدراسي.    فیما بعد؟

مثال، أبناء من فقد والده/والدتھ أو  ولي  أمره عملھ/وظیفتھ،  قد یستحق 
وجبات مدرسیة مجانیة أو مخفضة السعر.  و إذا إنخفض دخل العائلة بسبب 

 و أدنى.  فقدان العمل إلى مستوى الدخل المحدد طبقاً للقانون الفیدرالي أ
تستطیع أن   ماذا یحدث إذا لم أوافق على قرار المدرسة الخاص بطلبي؟ .10

تتحدث مع المسؤولین بالمدرسة. و تستطیع طلب سماع عن طریق اإلتصال 
مدیر قسم خدمات التغذیة،  Edith Zumwaltإدث ُزمولت أو كتابةً إلى  

أو   ,O’ Street, Lincoln, NE 68510‘ 5905 ,82889 العنوان:
 ).402( -436 -1747اإلتصال على 

ھل أستطیع أن أتقدم بالطلب و یسكن معي شخص غیر مواطن أمریكي  .11
بصفة قانونیة؟  نعم تستطیع التقدیم. ال یشترط للحصول على الوجبات 

مواطنین  نالمدرسیة المجانیة و ال یتعین على أفراد العائلة أن یكونو
 .مجانیة أو مخفضة السعر أمریكیین لتقدیم طلب الحصول على وجبات

أكتب المبلغ الذي تحصل علیھ ماذا یحدث إذا لم یكن دخلي ثابٌت بإستمرار؟  .12
$ شھریاً، 1000بصفة مستمرة. على سبیل المثال إذا كان دخلك اإلعتیادي 

إال أنك فقدت بعض من  أوقات عملك في الشھر الماضي و لم تحصل إال 
$ في الشھر.  إذا كنت 1000$،  أكتب أن دخلك كان 900على مبلغ 

تحصل على أجر إضافي عن ساعات إضافیة، نرجو أن تذكر ذلك، و لكن 
إذا كنت ال تعمل ساعات إضافة شھریا نرجو عدم ذكره. عند فقدان العمل أو 

 تخفیض ساعاتھ یجب ذكر الدخل الحالي.
 ؟ قد اللإلقرار بھ مرتب/بعض من أفراد العائلة لیس لدیھم دخل أن ماذا لو .13

إلقرار بھ في الطلب، و قد ال یكون ل یكون لبعض أفراد األسرة مصدر دخل
/ صفر في  0دخل على اإلطالق.  في كل األحوال، یرجى كتابة مصدر لھم 

لك صفراُ الشاغر، إذا تركت مكاناُ شاغراً للدخل، فسوف یحتسب ذ المكان
ننا سوف عند ترك مكان الدخل شاغر/بال كتابة، ال أیضاً. یرجى توخي الحذر

    نفترض أنك تعتزم تركھ شاغراً.
 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
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 خدمات التغذیة
 دلیل الدخل السنوي إلستحقاق الوجبات المدرسیة 

 دائرة خدمات التغذیة/الوجبات المدرسیة
  2020یونیو/حزیران  30 - 2019یولیو/تموز  1

 
 

 
و دفعات متكررة، في ھذه الحالة  مصادر الدخل تعددبإذا أقرت العائلة/األسرة 

الدخل على أساس سنوي. إستعین بدلیل  مجموع اإلیرادات/ساب تحإیجب 
 : أوقات قبض اإلجور التالي

 

 

 بیانات اإلتصال
Contact Information 

 
Lincoln Public Schools District Office 5905 O 
Street  •  www.lps.org 

 
 قسم خدمات التغذیة 

 Nutrition  Services Department 
لإلستفسار عن طلب التقدیم للحصول على الوجبات المجانیة أو المخفضة السعر، 

 .1746-436-402، یرجى اإلتصال على ھذا الرقم: حساب الوجباتالرصید ب
 

 العنوان بالبرید: 
Lincoln Public Schools Nutrition Services Department, 

PO Box 82889, Lincoln NE 68501. 
 

 قسم الحسابات
Accounting  Department 

لإلستفسار عن إسترداد المبلغ بحساب الوجبات المدرسیة، السداد/الدفع ببطاقة 
اإلئتمان البنكیة ، أو سداد المبالغ غیر المدفوعة ثمناً للوجبات، یرجى اإلتصال 

 .1700-436-402 على الرقم
 

 
 

     الفیدرالیة/ قائمة الدخل طبقاً للحكومة اإلتحادیة
 

 السعر الطالب أو إبنتك على وجبات مجانیة او مخفضةإبنك یمكن حصول   
على الجانب الجدول ئلة یساوي او اقل مما ھو موضح بدخل العا ناذا كا

 : األیسر
 
 
 
 

 

   RISK MANAGEMENT (402) 436-1760   المخاطر و التدابیر   
 
 

 

 

 

Annual 
 سنوي

Monthly 
 شھري

Twice per 
Month 

مرتان في 
 الشھر

Every Two 
Weeks 

 كل إسبوعین

Weekly 
 إسبو�ي 

1 23,107 1,926 963 889 445 

2 31,284 2,607 1,304 1,204 602 

3 39,461 3,289 1,645 1,518 759 

4 47,638 3,970 1,985 1,833 917 

5 55,815 4,652 2,326 2,147 1,074 

6 63,992 5,333 2,667 2,462 1,231 

7 72,169 6,015 3,008 2,776 1,388 

8 80,346 6,696 3,348 3,091 1,546 

For each additional 
family member add: 

ي من أفراد 
عن كل فرد إضا�ض

 ضف.   العائلة

8,177 682 341 315 158 

، إسبوع 26، كل إسبوعین =  إسبوعاً في السنة 52: إسبوعیاً = قبض األجر
 . 12، شھریاً = 24مرتان كل شھر = 

 
 إذا كنت بحاجة إلى  المزید من المعلومات عن ھذا البرنامج، 

 الریاضي في مدرستك.نرجو اإلتصال على مكتب النشاط 
 .أما التسجیل فإنھ مباشر مع شركة التأمین المعنیة  

 
 

 

 

 تأمین الطالب ضد الحوادث
Student Accident Insurance 

یشتركون في  ذین لیس  لمدارس لنكن العامة تأمنین صحي للطالب ال
صح أولیاء األمور بتسجیل أبناءھم نناألنشطة الریاضیة المدرسیة.  إال أننا 

لدى شركة التامین ضد الحوادث.  منشور خاص بھذا البرنامج تجدونھ 
 بالمدارس في مكتب /قسم األنشطة الریاضیة المدرسیة بالمدارس الثانویة.

 

http://www.lps.org/
http://www.lps.org/
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   SPECIAL EDUCATION (402) 436-1905  تعلیم ذوي اإلحتیاجات الخاصة   
 
 

STUDENTS WHO MAY BENEFIT من قد یستفید من الطالب 
، إضطراب في السلوك، )األوتزم(التلمیذ المصنف بمرض التوحد/ الطالب

تأخر في النمو، عجز في السمع،  إعاقة ذھنیة، عجز مضاعف، تقویم عضو 
للعجز، أسباب صحیة أخرى تحتاج إلى خدمات و مساعدات كالعجز في 

أو ضعف في النظر یستفید الطالب السمع، في الكالم،  إصابة في الدماغ 
بموجب الحاالت المذكورة ھذه من  الدراسة و الخدمات التي تقدم لذوي 

 . اإلحتیاجات الخاصة من الطالب
 

Independent Evaluation) التقییم المستقل 
مدیریة التعلیم، یجوز و  عند عدم موافقة األھل على نتائج التقییم التي أجرتھا

لھم الحق في طلب إجراء تقییم آخر على النفقة العامة.  یجب على ولي األمر تقدیم 
طلبھ إلى مكتب التربیة والتعلیم  إلجراء التقییم.  أما إذا إرتأت مدیریة التعلیم بأن 

تقییمھا األول كان صحیحاً و مع ذلك رفض األھل ھذه النتیجة،   یسمح لھم بجلسة 
ماع، وإذا ما صدق بأن التقییم  األول كان صحیحاً فإن للوالد/ولي األمر الحق في س

عمل تقییم آخر مستقل على نفقتھ الخاصة.  و إذا لم یقتنع بالنتائج، فیمكنھ تقدیم 
  دعوى مدنیة على  مستوى الوالیة.  

 
REEVALUATION   إعادة التقییم 

 من تم تصنیفھ على أنھ طالب من ذوى اإلحتیاجات الخاصة(معاق)  یتم 
حالتھ كل ثالثة سنوات على األقل. تقوم بذلك إدارة التعلیم إعادة تقییم   

الخاص. في ھذه الحالة یراِجع المختصون بقسم التعلیم الخاص المعلومات         
معلومات أُخرى إذا السابقة عن الطالب و یطلعون على المعلومات الجدیدة و

إحتاج األمر في ھذه الحالة، على مدیریة التعلیم تقدیم إستمارة موافقة ولي 
 األمر قبل إعادة التقییم.

 
                                                       فردىللخاص/اا التعلیم برنامج

Individual Education Program(IEP) 
مكتوب  كمستند خاصة أوراق إعداد یجب ،ما عجزٍ  لدیھ طالب أي  
والده/والدتھ أو ولي أمره  بموجبھ یخبر بالمدرسة المتخصصین قبل من

و  .منھا یناسبھ وما یحتاجھا التي الخاصة الخدمات فیھ لھمو یوضح  بمضمونھ
ً إذا كان  في الترجمة و  طلب مترجم لمساعدة ولي األمری فسوف ضروریا

اإلتفاق على تسجیل الطالب في ھذا البرنامج، تتم  من اإلنتھاء بعد  .لتوضیحل
  یخبر ولي أمر الطالب  . المراجعة بإنتظام مع ولي األمر في إجتماع تشاوري

یشمل اإلجتماع التشاوري اآلتي: بمن  سیحضر ھذا اإلجتماع.  
 

                   التعلیم مدیریة من ندوبم حضور.  1
                   وتوضیحھاو النتیجة  المعلومات لتوصیل مترجموجود .   2
أمره ولي أو الطالب والدة/والد.  3  
                                 اً ضروری ذلك كان إذا التلمیذ/الطالب.   4
بالمدرسة عادیة دروس سیحضر الطالب كان إذا(ة) معلم.  5  
  الخاص التعلیم قسم من األقل على معلمة أو معلم.  6
  من مدرسة خاصة. الطالب كان إذا العامة المدارس غیر مدرسة من ممثل.  7
.  شخص مندوب من و كالة المساعدات اإلنسانیة إذا كان الطالب یتلقى8  

منھا خدمات و مساعدات.       
 .أشخاص آخرین بإختیار ولي األمر أو مدیریة التعلیم .10
 

إال أنھ من األفضل  IEP  شخص إلجتماع یسمح لولي األمر أن یأتي برفقة  
. إخبار المدرسة قبل تحدید یوم و وقت اإلجتماع   

 
 

 

 
 ) المعوقین(اإلحتیاجات الخاصةتعریف تعلیم ذوي 

 الطالب تحدید حالة/مستوى و إجراءاتخطوات 
           Special Education Identification and 
            Placement Procedur    

 ما المقصود بالتعلیم الخاص؟     
                                  WHAT DOES SPECIAL EDUCATION MEAN? 
  

القصد من .  خاصة بطرق الطالب إرشاد، علیم/تدریسخاص تال تعلیمیقصد بال
أسالیب ظروف و إحتیاجات خاصة ب ذوتعلیم الطالب ھو الخاص   التعلیم منھج

لیصل بذلك إلى  علیم المالئم طبقاً لحالتھلھ التللتأكد من حصوتتناسب مع حالتھ 
المقاطعة یقدم / المستوى التعلیمي الذي حددتھ قوانین مدیریة التعلیم بالمنطقة

على أولیاء األُمور لتلبیة  تكالیف و أعباء/التعلیم الخاص مجاناً دون أیة رسوم
نظام تعلیمي و توجیھات  ،.  یشمل ذلكأو إبنتھم الطالب المعاقنھم إبإحتیاجات 

تربیة  الطالب المعاق ة بالمدرسة، البیت، اإلقامة بالمستشفى، و تدریسإستثنائی
یتضمن المنھج الذي یدرس لھذه الفئة من . معینة ریاضیة بطرق

التالمیذ/الطالب، التدریب على السفر،  تعلیم حرفي/مھني، تعلیم اللغة، 
أشغال. صمم ھذا بالمجان خدمةً المحادثة و الكالم، عالج جسدي و 

  .للتالمیذ/الطالب من ذوي اإلحتیاجات الخاصة
 

 اإلعاقة ذوي من  الطالب مییزت/تحدید یتم كیف
               HOW ARE STUDENTS WITH DISABILITIES 

             IDENTIFIED?    

 
 طلب من وليناًء على بإحالة الطالب إلى فریق خاص معني بالتشخیص ب

المعني  یحدد الفریق رسمي تقییم إجراء بعد.  معلمتھ/ أمره أو معلمھ
  خاص، نظام تعلیمي تطبیققدم توصیة بالتلمیذ ثم ت/ حالة الطالب باألمر

التلمیذ  إلى المنھج التعلیمي الخاص الذي تم إدخالھ / إذا لم یستجیب الطالب
 نظامریق آخر متقدم التخصص في یتولى ف  بصورة فعالة،خصیصاً 

 . لیجري التقییم يالتطبیق التعلیم الخاص
 

 یستحق  عجز حالة لدیھ إبنتھ/إبنھ بأن األمور أولیاء من یشعر من
ً  بموجبھ ً  نظاما إلجراء  تقدم بطلب مكتوبی أن علیھ ،خاصاً  تعلیمیا

یجب أن یشتمل الطلب توضیح للتصرف المراد .  اإلختبارات المطلوبة
یتعین أن یحتوي البیان المكتوب .  إتباعھبیقھ، و وصف لكل إجراء تم تط

م الخاص، الطالب إلى نظام التعلی/ على نتیجة التقییم و سبب إحالة التلمیذ
التلمیذ بأنھ من / یوماً من تصنیف الطالب 30بعد . یحفظ كل ھذا بالملف

.  إرسال مذكرة إلیھم بذلك  الطالب بعد/ ذوي اإلعاقة،  یجتمع بأھل التلمیذ
التلمیذ رسمیاً في نظام / اإلجتماع یتم إصدار  قرار بتسجیل الطالبفي ھذا 

 . ذوي اإلعاقةإستثنائي خاص ب يتعلیم
 

تفترض مدیریة التعلیم مسؤولیتھا عن تخصیص  خدمات خاصة 
سنة من العمر، تتضمن المسؤولیة (لیس  21للطالب منذ الوالدة إلى 

على بعض  تدریباع، سمالحصر) خدمات تمریض، خدمات  على سبیل
المعنویة، عالج طبیعي،  الطالب الھوایات و األعمال الیدویة لرفع روح

ة.  معالجات كالمیة/لغویة وخدمات معالجات و حلول للمشاكل السمعی
ق ات التي یحتاج الطفل/الطالب المعاتقدیم الخدملیس على أولیاء االمور 

المالئم بین  الوصول إلى التعلیم العام.  لضمان اإلستمراریة و التنسیق
.و مقدمي طرف ثالث بصورة عامة في التقییم  لمسؤولینا  
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  Special Education continued (402) 436-1905  

 

 
 

   
 
 

الطالب من ذوي اإلحتیاجات الخاصة مواصالت    
                     TRANSPORTAION OF STUDEN 

               RECEIVING SPECIAL EDUCATION 
 

یقوم قسم تعلیم ذوي اإلحتیاجات الخاصة بتنسیق طریقة توصیل الطالب 
المستحقین.  للطالب(ة) المستحق لنظام التعلیم الخاص، حاالت خاصة غیر 
عادیة قد تستوجب أن یداوم  الطالب بمدرسة غیر المدرسة القریبة من مكان 

على قرار  سكنھ،  في ھذه الحالة سوف یتم توصیلھ. إذا لم یوافق ولي األمر
إدارة الباصات، فإن من حقھ اإلعتراض على ھذا األمر و تقدیم إلتماس لمدیر 

 شؤون التعلیم الخاص. 
 

    )Access to Student Records( الطالب تقاریر/سجل على االطالع
  المحفوظة الطالب سجالت ومراجعة فحص في الحقولي األمر  أو) ة(للوالد

 . التعلیم مدیریة بواسطة المستخدمة وأ
 

  
 

سبب من األسباب،  ألي إبنتھم/إبنھم وضع مراجعة في الراغبین لألھل یحق
 األھل بنتائج یقتنع لم إذا أما.  المدرسةبالمسؤولین  مع لالجتماع طلب تقدیم

 قسم مع مدیر مقابلة طلب تقدیم یمكنھم ،المسؤول الشخص مع االجتماع
 طلب تقدیم األھل یستطیع االتفاق عدم حالة وفي.  الطالبیة الخدمات
 جلسة رسمیة بحضور لعقد نبراسكا بوالیة التعلیم إدارة إلى إستئناف
 .الوالیة من رسمي موظف

  
 )Plans and Budget( والمیزانیة الخطط

التعلیم  مدیریة وخطط المیزانیة سجالت على طالعاإل الجمھور حق من
فیما یخص تعلیم ذوي اإلحتیاجات الخاصة من الطالب. فالخطط و 

 المیزانیة مسموح بھا للجمھور إن أرادوا اإلطالع علیھا.
 التعلیم مدیریة التعلیم المتعلق ببرنامج لخطة ملخص ھو أعاله ذكر ما

 نسخة أو التربیة سیاسةب الخاصة المعلومات من المزید أردتم إذا .الخاص
) االستئناف إجراءات( 55 القانون أو ،)الشكاوى إجراءات( 51 القانون من

 :التالي العنوان على  التعلیم یةاالتصال على مدیر نامكباإلف
Director of Special Education, Lincoln Public Schools 

District Offices, P.O. Box 82889, Lincoln, NE 68501, or 
telephone (402) 436-1919. 

 
 إحالة الطالب إلى برامج تعلیمیة خاصة

Student Referrals for Special Programs 
 

 تعلیمیة برامج في التسجیل العامة لنكن مدارس طالب من بعض حالة تتطلب
.الخاصة حالتھم و إحتیاجاتھم مع تتالئم خاصة  

 

 الخاص التعلیم نظام في القبول مستندات من نسخةبتسلم   التعلیم مدیریةقوم ت 
 . األمر ولي إلى

 

 

 

الدراسي  مستواه تحدیدو  كادیمياأل الطالب وضع أو حالة تییز/تحدید یتوقف
 برنامج  في مبین ھو كما الدراسیة ھإحتیاجات على الخاصالتعلیم   برنامجفي 

 الطالب میتعل على التعلیم مدیریة تحرص .  IEP الخاص التعلیم
 في الحقمعاق ال بالطلل. إلى حد كبیر العادیین الطالب بقیة مع المعوق/العاجز

 بقیة  مع اإلندماج في تساعده كثرأ وخدمات إضافیة اتمساعد على الحصول
. قد یتم وضع الطالب المعاق في نظام دروس خاصة أو مدرسة منفصلة بالطال

 البیئة التعلیمیة العادیة.أو في أماكن أخرى خارج 

 
ً  المناسب الوضع تحدید یتم    للطالب(ة)  بواسطة بالنسبة أكادیمیا

 طریقة ویفھمون الطالب بأحوال كافیة معرفة لھم مختصینالمجموعة من  
.  خاللھا من إمكانیاتھ وتحدید الطفل/الطالب حالة لتقییم واإلجراءات اإلختبارات

.  الطالب تفید قد التي  والخدمات  المتوفرة البرامج ھذه اللجنة أعضاء یعرف
 التي اإلجراءات  على  األھل من الخطیة الموافقة طلب ھي مةاالھ األمور ومن
 األھل وجد إذا مترجم حضور  الممكن من المقترح.  البرنامج تحدد ال أو تحدد

 السمع. كان ولي األمر فاقد أو اإلنجلیزیة اللغة فھم في صعوبة
 

 : من وذلك  بوقت كافٍ  األھل إلى إشعاراً  التعلیم  مدیریة ترسل
 
. اإلجراءات األولیة أو تغییر تعریف حاجة المعاق، تقییم حالتھ، التأكید  1

علیھا،  أو تحدید وضع الطالب التعلیمي أو تزویده بالتعلیم المجاني العام 
 أو

رفض اإلجراءات األولیة أو تغییر تعریف حاجة المعاق، تقییم الحالة،   .2
التأكید أو تحدید وضع الطالب التعلیمي أو تزوید الطالب بالتعلیم العام 

 المجاني.
 

 البدیلة البرامج   
(Alternative Programs) 

 التي غیر المتوافرة األخرى والخاصة العامة البرامج معرفة لألھل یحق
عند  البرامج ھذه عن معلومات المدرسة رةاإد تقدم. التعلیم مدیریة توفرھا
 ھذه من واحدة  في إبنتھم أو إبنھم تسجیل في األھل رغبة عندو  .الطلب

  .التكالیف عن مسؤولة غیر التعلیم فإن مدیریة رامجبال

  البرنامج مراجعة في األبوین حقوق
 )Parental Review of Programs( 

وضع الطالب(ة) حالة/ أو تمییز تحدید  
(Placement)    

http://www.lps.org/
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STUDENT SERVICES  (402) 436-1688 خدمات الطالب   
 

 

 تطبیقھا و التدابیر، و الحیویة الفعالیات / البرامج ھذه مثلل  التخطیط یجب  
 في ذویھم یرغب الذین الطالب أمور أولیاء و اإلختصاص ذوي مع بالتشاور
 .               إشتراكھم و  تسجیلھم

 متطلبات تقدیم شھادة المیالد
Birth Certificate Requirements 

) على وجوب تقدیم 5-2فقرات  2007لسنة  43تنص المادة رقم (
شھادة میالد الطالب(ة) حین التسجیل ألول مرة بمدرسة من مدارس 

لنكن العامة.  یستطیع الوالد(ة) الحصول على شھادة المیالد من 
اإلحصاء السكاني بالوالیة التي ولد فیھا الطفل. و ھنا في مكتب 

نبراسكا یتم الحصول على شھادة المیالد من مكتب اإلحصاء على 
  :العنوان التالي

Vital Records, 1033 O St, 
Suite 130, Lincoln, NE 68508. 

 
اإلثنین  األیام منمساًء  5:00صباحاً إلى  8:00ساعات العمل من 

  . ھناك رسوم رمزیة إلستخراج الشھادة. تلفون: إلى الجمعة
2871-471-402  

نرجو التنبھ:  الوثیقة الممنوحة من المستشفیات شبیھة بشھادة المیالد 
میالد. النسخة األصلیة من الشھادة علیھا الال تعتبر نسخة من شھادة 

  ختم والیة نبراسكا موثقة و موقٌع علیھا من مدیر(ة) مكتب اإلحصاء
إذا تعذر الحصول على شھادة المیالد، یستطیع الوالد(ة) تقدیم اي وثیقة أما 

إلثبات ھویة الطالب مثل أوراق الھجرة أو نسخة  من الباسبورت موضح 
فیھا تأریخ المیالد أو  تقریر  من المستشفى مذكور فیھ تأریخ المیالد.  

خطیة یجب  أن یكون المستند الذي یثبت تأریخ المیالد مدعوم بشھادة 
 .مختومة من السلطات المحلیة

 
بأھداف الطال  

Goals for Students   
ینتھج مجلس التعلیم بلنكن و یتبع خطط و أھداف طالبیة عدیدة منذ عام     

مع األخذ في اإلعتبار أن التلمیذ یدخل المدرسة بمواھب متعددة،  1991
م ألبناءنا میول، رغبات و إحتیاجات  مختلفة.  طوال فترة التعلیم العا

الطالب نأمل أن ینمي الطالب أفضل ما بإستطاعتھم.  یعتبر أعضاء 
مجلس تعلیم مدارس لنكن العامة  ویصممون على أن جمیع الطالب 

  :قادرون على
  القراءة،  وھي األساسیة المواد في  الكفاءة و المقدرة منھم كلٌ  إظھار .1

       الكتابة و المخاطبة اإلستیعاب/ فھم الكالم  و الریاضیات
 ،القرارات التفكیر بطریقة مبدعة و إستخدام القدرات العقلیة في إتخاذ .2

 .حل المشاكل و إیجاد نظرة جدیدة للمستقبل
فھم األفكار الرئیسیة الھامة للفنون والدراسات اإلجتماعیة، العلوم   .3

 ھا البعض.ببعض لعلومعالقة ھذه اوالریاضیات و

  مشاركة الوالدین/أو ولي األمر
Parental Involvement 

 
 مصطلح اآلباء في ھذا الكتیب یقصد بھ الوالدین بالمیالد، بالتبني،

 أولیاء األمور  و األوصیاء 
 
 عملیةال األمور في أولیاء بمشاركة العامة لنكن مدارس ترحب   
  یساعد أولیاء األمور مشاركة لوحظ أن.  الطالب تعلیمیة ألبناءھمال   
  ھذه وتسھیل تبني التعلیم مدیریة سیاسات منو . في نجاح الطالب   
  األصلیة بلغاتھم األمور ألولیاء المعلومات المشاركة بتقدیم    
 خطط و السیاسةال وضعت. بناتھم/أبناءھم تعلیم في لتشجیع مشاركتھم     
ً  الطالب جمیع حمایة أجل التعلیمیة من     ً  ،نفسیا  رفاھیتھم إجتماعیاً.و  جسدیا

 
A. و  الحالیة التعلیمیة الخطة من جزءً  یمثلأولیاء األمور  إشتراك إن    

 .التعلیمیة البرامج تحسینل المستقبلیة
B. واألنظمة القوانین تطبیق في الفعالة المشاركة على األمور أولیاء یشجع 

 الحالیة و المستقبلیة بإستعراض البرامج التعلیمیة بغیة تحسینھا
C.  ًعلى أولیاء األمور متابعة نتائج أبناءھم/بناتھم دوریا 
D. إذا األمور ألولیاء متاحة واإلختبارات المنھجیة/الدراسیة الكتب جمیع إن   

 .علیھا اإلطالع طلبوا
E. بناتھم/أبناءھم سجالت على اإلطالع ولیاء األمورأل یحق  ً لقوانین  وفقا

 اتھاوسیاس  الوالیة
F. و التجمعات، اإلستشاریة البرامج حضور على األمور أولیاء یشجع 

 .مسبقا المدرسیة األدارة موافقة  بشرط األخرى التوجیھیة الفعالیات
G. بالمدارس  اإلختبارات تجرى،  ً  لقیاسة  بالمدرس المعلمون یحدده لما وفقا

 أولیاء حق من األكادیمیة اإلنجازاتفي  التحسن من والتأكد المستوى
  و الحضور  الصفي اإلختباراتھذه   من أبناءھم إعفاء طلب األمور

 بھا اللوائح.  تسمح ما حدود في األُخرى المدرسیة الفعالیات من وغیرھا
H    یقدم ولي األمر طلباً إلى معلم(ة) الصف أو اإلدارة المدرسیة بوقت  معقول قبل 

إبنتھم / ألمر بخصوص إعفاء إبنھمولي ا)/ ة(یتم قبول طلب الوالد. اإلختبار
من اإلختبارات الصفیة أو المداومة بالصف أو من اإللتزام 

.  بحضورالفعالیات المدرسیة األُخرى التي تنص علیھا اللوائح و التعلیمات
یقدم الطلب إلى المعلم أو  اإلدارة في الوقت المحدد بشرط توضیح أسباب 

یجب الحصول على تصدیق وموافقة المعلم أو اإلدارة على . عفاءطلب اإل
 . الخطة البدیلة

I   اإلشتراك في إستطالع الرأي بواسطة المسؤولین بمدیریة التعلیم  إذا إرتأى
ھداف التعلیمیة، یتم المسؤولین بالتربیة مالئمة ذلك مع المرامي و األ

للوائح و السیاسة العامة سبقاً قبل إستطالع اآلراء طبقاً إخبار األھل م
طلب ولي األمر كتابة إبعاد إبنھ الطالب أو إبنتھ من .  لمدارس لنكن العامة

 ھذا اإلجراء یتم طبقاً لمواد اللوائح القانونیة التالیة
بعض الحاالت ینظر إلى ) 6621.1، 6621, 6620.1، 6620(

ان و إعطاء إذن ولي االمر قبل اإلستبی تعینی) 6621,1الألئحة رقم 
. إستطالع الرأي  

 
ندعو أولیاء األُمور ونشجعھم على التعبیر عن آراءھم  وعن ما یقلقھم    J  

و أن یشاركوا برأیھم في تعلیم أبناءھم مع أعضاء مجلس التعلیم                 
 . إدارات التعلیم والمدارس

 
  
 

 

سنویاً في تقییم ومراجعة   التربیة و أولیاء األُمور المسؤولون بیشترك   .K 
 . مدى فعالیة نصوص مشاركة أولیاء األُمور إلجراء التغییر إذا لزم األمر 
مناھج، / تطبیق برامج مة،من سیاسات اإلدارة التعلیمیة لمدارس لنكن العا و 

 مع قانونالبرنامج تتالئم . أولیاء األمور / الدینلمشاركة الوفعالیات و تدابیر 
 . عدل حسب القانون الفیدراليیتل ون المتا



29 Visit us on the Web at www.lps.org 

    Student Services continued (402) 436-1688  خدمات الطالب مستمرة  

 

 
 

   
 
 

 جمیعللنكن المساواة في إتاحة فرص المشاركة  تربیةیة مدیرات سیاس من و
بما یلزم  ھم تزویدو  بالمدارس البرامجالطالب الذكور منھم و اإلناث بجمیع 

          .والقیادیة اإلداریة األعمال داءلقیامھم بالمھام و آالمستقبل  في
المعدات  توفیرالتي تلتزم بھا مدیریة التعلیم/  المساواة مبادئ من مھم وكمبدأ

 المضایقاتدراسیة خالیة من  بیئةالالزمة للجنسین(الطالب والطالبات) و 
على أساس الجنس، العرق، الدیانة، القائمة التفرقة العنصریة  على المبنیة

 العجز/اإلعاقة. المنشأ أو
 

Complains الشكاوي        
إذا شعرت بأنك عوملت معاملة غیر عادلة فیھا مظلمة أو علمت أن شخصاً  

ما قد عومل معاملة غیر عادلة، نرجو أن تحمل األمر محمل الجد و تستطیع 
ع  المعلومات الخاصة یجمقم بت)  1أن تختار بین ثالثة خیارات ھي: 

 مع شخص من المسؤولین الملمینر/المظلمة ثم حاول حل المشكلة باألم
 أو اإلرشادات على لتحصل اإلدارة) تحدث مع مدیر(ة) المدرسة،  2باألمور، 

      : التالي العنوان على التعلیم مدیریة إلى الشكوى أرسل)  3
Lincoln Public Schools Equity Administrator, 

          Box 82889, Lincoln, NE 68501. 
 

لتعلیم على تجمیع ما إذا أرسلت الشكوى، سوف تعمل مدیریة ا
معلومات ثم ترسلھا إلى دائرة التحقیق في الشكاوي بمدیریة إستطاعت من 

.  یكتب فریق المحققین توصیة بما إذا كانت الدعوى لھا ما یبررھا. التعلیم
و في جمیع األحوال لن یسمح بأي تھدید .  لن ینشر إسمك ما لم تسمح بذلك

. باإلنتقام ضد الشخص المدعى علیھ  
ال ینظر إلیھا و التعامل معھا من  بالتحرش الجنسي لشكاوى المتعلقةا

لجنة التحكیم، بل تتعامل معھا جھة أخرى مسؤولة / قبل فریق العمل
. بمدیریة التعلیم  

 
 دلیل العطل الدینیة

Guidelines for Religious Holidays 
 

الوالیات  فيمریكي تلتزم مدیریة التعلیم بالمادة األولى من الدستور األ
 الوالیات لدستور األول التعدیلب المتحدة الخاص بالعطل الدینیة. و تعمل

المتحدة األمریكیة والذي ینص على عدم منع الممارسات الدینیة في 
المدارس و ال تشجیعھا.  ینتج عن ھذا بعض الصعاب و یضع  المدارس، 

   حرجة.   مواقف في
 

 ومظاھر أوجھ مختلف الطالب تعلیملسبب واحد، یتوقع من المدراس 
الناس  یمارسھا التي واألدبیة واألخالقیة الدینیة القیم ذلك في بما المجتمع
 جتماعياإل النسیج من جزءاً تعد  المدارس بما أن . المجتمع في ھذا

 رساالمد یتطلب من  .ة كذلكالدینی نشطة و الممارساتاألتعتبر ، األمریكي
 علیھا ولكنبما فیھا العطل الدینیة  اإلجتماعیةاإلشتراك عملیاً في الفعالیات 

    .الدینیة الممارسات تشجیع أو التدخلفي الوقت ذاتھ تجنب 
مع مرور الزمن  تطورتیة الدین الشعائر بعض أن ھو تعقیدا األمر یزید ما

: مثال للعطالت الدینیة. لتصبح شعائر حضاریة  
 

  المیالد عید عطلة Christmas الدیني بالمعنىلیست دینیة مع إحتفاظھا  
یحتفل بھا  أخرىو توجد مناسبات/أعیاد  Easterو عید الفصح 

  مالبسو عید ال نكتالح معبد كیوم دینیة جذور  و لھا  األمریكان
    Valentine’s Dayو عید الحب   Halloween  ةالتنكری

 

 
                                     بیئة في للعیش الضروریة والسلوك والمھارات المعرفة إظھار.   4 

 . الحیاة في و إنسان بناء فعال كفرد والمشاركة ةدیمقراطی
  وأھمیة واألعراق الجنسیات وتعدد باإلستقالل والترحیب الحیاة فھم   .5   

 . حولنا من والعالم الوطن         
ولآلخرین لنفسھ الطالب(ة) وفھم إحترام.   6   
 بھا واإلعتناء البیئة حترامإ.   7   

 مثمر بشكلٍ  اآلخرین مع والعمل التعاون.   8
  العمل میدان في دخول للبدء المھارات تطویر.   9     

 مدى الحیاة العلم تلقي اإلستمرار فيو العلم بطلب اإلھتمام .  10
 طوالالمعرفة و اإللمام باألساسیات للحفاظ على الصحة ظھارأ. 11 

 الحیاة.العمر/مدى 
 

 
  "إذن إستثنائي" ىمدرسة أُخرإلى  اإلنتقال بطل

 Application for Special Attendance Permit 
 

من یرغب في اإلنتقال إلى مدرسة أخرى غیر المدرسة القریبة من مكان سكنھ 
، یجب علیھ أن " K-8 "من طالب الكندرجارتن/الروضة إلى الصف الثامن 

 خاصة إستمارة مأل بعد الطالب نقلیتم  یتقدم  بطلب خاص طالباً فیھ اإلنتقال. 
من یرید أن ینقل  تجدونھا في المدارس. یستطیع فورمات طلب النقلباإلنتقال،  

 المصادقة التعلیم.  قد تتم مدیریة إلىالطلب  إستمارة إرسال أبناءه أو إبنتھ/إبنھ
 التي شاغر بالمدرسة مكان یتوقف  األمر على وجود  .أو یرفض طلبھ على
 إلیھا. اإلنتقالالطالب/ولي أمره  ینوي

 
ینایر/كانون  7 یوم ھو 2020-2019 الدراسي للعام اإلنتقال موعد طلب

مدراء  مع بالتشاور التعلیم مدیریة في الطالب خدمات بقسم. 2019 الثاني
قرار النقل خالل شھر ود الشاغر بمدارسھم، یتم إتخاذ المدارس بخصوص وج

.  یخبر األھل 2020-2019بالنسبة للعام الدراسي  2019فبرایر/شباط 
 بالنتیجة أیاً كانت بخطاب یرسل بالبرید.

 
 7ھو یوم  2020-2019آخر یوم لتقدیم طلب اإلنتقال بالنسبة للعام الدراسي 

للطالب الذین ھم حالیاً بالصفوف من كندرجارتن  2019كانون/الثاني  ینایر/
 K-7  إلى الصف السابع 

 
الصف الثامن للعام الدراسي الحالي، مأل و تقدیم  طالب جمیع على یجب 

 2020ینایر/كانون الثاني  31فورم/إستمارة إختیار المدرسة الثانویة بحلول یوم 
بة الوحیدة ھي إزدحام المدرسة للحصول على الموافقة التلقائیة. القیود أو العق

المعنیة و عدم وجود الشاغر لإلنتقال. طلبات اإلنتقال تظل ساریة المفعول العام 
 الدراسي كلھ. 

 
  Education Equity  التعلیم في المساواة

 )Policy( لخطط العم/ السیاسة 
 

 والھیئةالطالب  لجمیع التعلیم في المساواة مبدأ العامة لنكن مدارس تتبنى
التي تطبقھا مدیریة تعلیم لنكن ھي:  المساواةادئ مب من.  لھا التابعة التعلیمیة

 صرفب الخدمات للجمیعم تقدی یتم لذا األساسیة األمور من اإلنسان كرامةن أ
 أو الجسمیة  لقابلیةا ،العمر، العرق أو الجنس، االجتماعیة المكانة النظر عن

 (ة).للطالب  اللغویة أو العقلیة

http://www.lps.org/
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)5/2014(روجع الطالب  مسؤولیات حقوق و  
Rights and Responsibilities of Students 

أو     بالتبني  الوالدین أو الوالدین بھا یقصد الوثیقة ھذه في األبوین كلمة 
 األمرو لي 

یجب أن بشكل صحیح،  التعلیمیةلمدارس بمھامھا لدارة العامة اإللكي تقوم 
. باإلضافة إلى المنھج ب/الطالباتتعلیم متساویة لجمیع الطال توفر فرص

.  تتضمن ھذه مواطن الصالحمبادئ ال تطبیقفانھ یجب  ،عامكادیمي الاأل
 حقوق اآلخرین.و تقدیر حترام إ ،المبادئ

  
 تأسیس السیاسات والقوانین والنظم   .1

    Establishment of Policies, Rules and Regulations      
لقد وضع مجلس التعلیم سیاسات وقوانین وأنظمة مكتوبة ذات صبغة عامة 

تعمل على توجیھ سلوك و تصرفات جمیع الطالب.  باإلضافة إلى ذلك یحق 
لمدیري المدارس، كل في مدرستھ، إصدار تعلیمات، لوائح  و قوانین قد ال 

 كن ال تخالفھ.  لالمتبع في المجلس التعلیمي وتتفق مع النظام العام 
 

II   یمنع الطالب فعلھا/إرتكابھا       یاتسلوك 
أو عرقلة  سلوك یسبب اضطرابا ًتورط الطالب(ة) في أي فعل/یمنع 

ضررا  قد ینتج عنھكما یمنع أي فعل فعالیة مدرسیة  أیة لدراسة أو ل
إنتقاص من حقوق و الطالب/الطالبات أو سالمة العامة و صحة لل

رفاھیة اآلخرین من الھیئة العاملة بالمدرسة، الزوار و 
 الطالب/الطالبات.

 
السلوكیات التالیة بأن لھا تأثیرات بالغة على األمن،  التعلیم مجلس حدد

السالمة، الصحة العامة للطالب، الھیئة العاملة بالمدرسة و على 
مسار التعلیم.  الطالب  اآلخرین فضالً عن اإلضطرابات التي تؤثر على

الذي یرتكب أي من ھذه األفعال قد یعاقب بالتوقیف من الدراسة و 
یحول إلى قسم شؤون الطالب. یعقد معھ و ولي أمره إجتماعاً لمناقشة 

ما حدث.  ثم تحدد عقوبة تأدیبیة طبقاً لذلك مثل منعھ من المدوامة 
و تحویلھ إلزامیاً بالمدرسة فترة قصیرة أو طویلة، إبعاده من مدرستھ 

لیدرس في مكان آخر تأدیباً لھ.  تعالج ھذه األمور و فقاً  للوائح و 
قوانین المدرسة التي حدث الفعل المخالف بأراضیھا أو في السیارة 

المخصصة لألغراض و المصالح المدرسیة یقودھا سائق یعمل بمدیریة 
رسیة أو فعالیة التعلیم أو حدوث الفعل أثناء فعالیة من الفعالیات المد

 إشراف المدرسة.
 

A  .  (ة)المكتوبة أو الشفھیة معقولة التوجیھات ال تباععدم إتعمد الطالب
حترام إدون  ھصوتطالب(ة) صادرة من إدارة المدرسة أو إعالء الال

 للمسؤولین في المدرسة.
B .التآمر و التخویف أو ، اإلكراه، التھدید، القوة، العنف الطالب(ة) استعمال

، او أن ما یؤدي إلى عرقلة النظام في المدرسةأو غیر ذلك م الفتونة
یتحدث الطالب(ة) بأسلوب یفسره السامع بأنھ سوف یؤذي أو یضر 

 اآلخرین.

C. بما بإنزال ضرر بممتلكات المدرسة  قاصدأ و متعمداً  (ة)قیام الطالب
ت محاولة سرقة ممتلكاسرقة أو  في ذلك إشعال حریق أیاً كانت درجتھ،

 قیمة أو تكرار اإلتالف أو التورط في سرقة مقتنیات المدرسة.
  

مناسبات ال ھذه في المشاركة الب علىالط تشجیع ھو المدرسة دور إن
 جانبھا، من المدرسة و.  الدینیةھم معتقدات مع  تعارضت لم إذا بھا واالستمتاع

 مثل ھذه في ھامةأنشطة/فعالیات أو إختبارات  إقامة عدم في جاھدة تعمل
أولیاء األمور إفادة المدرسة بما قد یتعارض  من رساتطلب المد ذلكل.  األیام

.ةمدرسیال طة/الفعالیاتنشمن األالدینیة  ھمشعائر مع  
 

لتجنب التعارض مع الثقافات و المعتقدات المختلفة عالجت مدیریة التربیة 
 –ین ھذا الوضع المعقد بوضع توجیھات عدیدة منھا إستشارة رجال الد

الطالب والمدرسین. ھدفھا المساعدة في جعل تلك األعیاد مواسم فرح 
للمحتفلین بھا وعلى المدرسین واإلداریین عدم التصرف في مثل ھذه 

الدینیة والمناسبات للعطل العامة التوجیھات یلي ما الظروف بشكِل سلبي.  
 

بحیث ال  -یجب أن تكون جمیع البرامج التعلیمیة شاملة و تعددیة/متنوعة
یشعر الطالب على إختالف ثقافاتھم، أعراقھم و دیاناتھم بالعزلة و عدم 

.الشمول بل یشعرون بالراحة بشمول و تعمیم البرامج  
 

                التطور في الدینیة المناسبات ودور أھمیة إدراك الجمیع على .1
                                                             للمجتمع األمریكي.  التاریخي

 العمل  بل دینیةال سساأل على عدم اإلستناد المدرسیة البرامج جمیع على .2
 بالجوانب التثقیفیة فقط.

 ،على سبیل المثال كالموسیقى نشاط، أو برنامج أي في الطالب مشاركة إن .3
 . دیانتھ مع تعارضت و دینیة صبغة الھیكون إختیاري، إذا كانت 

 ثقافة أو معین دین في والمعرفة العلم أشخاص من أھلب اإلستعانة یمكن .4
 .الدراسي الفصل في معلومات كمصدر معینة

 التراث لتعلیم موضوعیة تعلیمیة كوسائل الدینیة الرموز استخدام یمكن .5
 .الدیني

 الفصح عید وأرانب وبیض نویل وبابا المیالد شجرة المدرسة تعتبر .6
 تسبیب عدم بشرط عرضھا یمكن ،دینیة صبغة لھا لیس فصلیة رموزا

 .التعلیم لبرنامج عرقلة أیة
 كما دینیة اتممارس اعتبارھا عدم بشرط الدینیة الحفالت إقامة یمكن .7

 .الحضور في یرغب ال لمن البدائل توفیر أو حضورھاب للجمیع یسمح
 من بدال الحفل إختتام أو افتتاح عند عامة مالحظات استخدام یمكن .8

 .الدینیة واالبتھاالت التبركات
 من دبلومات، شھادات التخرجتسلیم شھادت  حفالت لكون اً نظر .9

 من مراسم التخرج نفر ءبآدا یقوم لذلك بحسب األصل، دینیةالبكالوریا 
 .بالتربیة المسئولین من بدال العام الجمھور

 
أولیاء األمور في تربیة و نثمن المساندة و الدعم الذي تعودنا أن نتلقاه من 

تعلیم لنكن. تعاونكم مع المدارس و ھي تحاول إتباع ھذا الدلیل سیكون فعاالً 
جداً. إذا لدیك أیة أسئلة أو إستفسارات أو كنت ترید أن تعبر عن مخاوفك، 

مدرسة الطالب(ة)  (ة)نرجو اإلتصال على المذكورین بالصفحة التالیة:  مدیر
 أو بالسید رس یونج  مدیر قسم المساواة في التعلیم

Russ Uhing educational equity, administrator  
 )402( 436-1650رقم التلفون 

 Stephen C. Joel جویل ستیفن: للتعلیم العام بالمدیر أو
 )402( 436-1601 :تلفون  
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N .  إشتراك الطالب(ة) في بیع، إستعمال، توزیع، أو حیازة الكحول"المشروبات
الروحیة" أو التبغ و بعلمھ، أو المواد التي تتحكم في قدرات اإلنسان باإلستنشاق 

إستعمال الطالب(ة) أو كان الطالب(ة) تحت تأثیر أي منھا أو حیازتھ ألي منھا.  
مواد طبیة عالجیة موصوفة من قبل الطبیب ال تعتبر مخالفة.  إن مفھوم "تحت 

تأثیر" طبیاً غیر مفھومھ في قانون الجریمة. لدواعي و أسباب دراسیة، ھذا 
المصطلح معناه أي درجة من السكر بما فیھا من رائحة خمر و عدم 

   شبیھة.القدرة/تشوش الوعي بسبب سوء إستعمال مواد 
O    .إنتھاك و مخالفة لوائح دلیل إستخدام الوسائل التكنلوجیة  
R . المدرسة باصات راكبي من المطلوبة السلوكیات متعمداً  الطالب مخالفة. 

. Pاألكادیمیة  و الفكریة اآلخرین مجھود سرقة و العلمیة األمانة و اإلخالص  عدم 
ً  ممنوعة ً  منعا  العقوبة.  العامة لنكن مدارس/ التعلیم مدیریة معھا تتسامح ال  باتا

 المدرسة من الطرد تشمل قد علیھا
Q . أو علمھ، دون الكتروني بجھاز ما شخص صوت تسجیل أو صور التقاط 

 أو تصویره تم الذي الشخص طلب على بناءً  التسجیل/الصور محو عدم
 .صوتھ تسجیل

R . المدرسة باصات راكبي من المطلوبة السلوكیات متعمداً  الطالب مخالفة. 
S . .التغیب عن المدرسة بدون إذن/ و عدم اإللتزام بحضور الدروس المقررة 
T . التأخیر عن الدراسة، و عن حضور الحصص و الفعالیات المدرسیة األساسیة 
U .إلشتراك في أي فعل غیر مشروع مخالف للقانون و یسبب مخاطر لآلخرین ا

   اف التعلیمیة.أو یتعارض مع األھد من الطالب
V  تكرار مخالفة القوانین و اللوائح المعمول بھا في مدیریة التعلیم  . 

 
أیام لمخالفتھ القوانین/اللوائح المعمول بھا  ةیفصل الطالب(ة) لمدة خمس

بالمدرسة أو مخالفتھ السلوك العام الذي حدده مجلس التعلیم أو إدارة المدرسة 
أو المعلمین داخل المدرسة أو خارجھا. بإمكان إدارة المدرسة والمعلمین 

مساعدة من أجل معاقبة الطالب(ة) بطریقة أخرى غیر طرده من المدرسة ذلك 
ب(ة) الطال  
  

ما  كل إلى باإلضافة .و لتحقیق األھداف التعلیمیة والحفاظ على مسار التعلیم
 سلوك یخص فیما عملیة خطوات المعلمین/ اإلدارة تتخذ فقد،  ذكره سبق

 تساعد ضروریة تأدیبیة خطوات  و المدرسة من الطرد/ اإلبعاد غیر) ة(الطالب
 تتضمن.  بالدراسة اإلخالل تمنع أو مدى أبعد إلى تعلیمھ كمالإ في الطالب
 أن یمكن كما أمره، ولي و ھو بھ واإلجتماع )ة(الطالب توجیھ التأدیبیة، العقوبة

 بالمدرسة الدوام بعد الطالب یمكث كأن التعلیمي الطالب برنامج تغییر یتم
 حرمانھ أو بالمدرسة بقاءه مع الصف من إبعاده أو المدرسیة واجباتھ إلكمال

 و یحترم أن) ة(الطالب على .  المنھجیة غیر المدرسیة الفعالیات/ األنشطة من
 . سلوكھ لتصحیح التأدیبیة العقوبات تلك ینفذ

 
.D  إشتراك الطالب(ة)  بمعرفتھ التامة بفعل (بولیینج) یعرف البولیینج بالبلطجة، الشغب أو

و مضایقة اآلخرین بصورة مستمرة  بما في ذلك، اإلیذاء الجسدي،  الفتونة  أذي
في وسائل النقل أو اللفظي، أو بالوسائل األكترونیة، أو بالساحات/المالعب المدرسیة، 

مملوكة أو مستأجرة من قبل المدرسة لألغراض/الفعالیات الریاضیة المدرسیة أو 
 ).5482ارس لنكن العامة مادة رقم(یقودھا سائق یعمل بالتربیة (السیاسة العامة لمد

. E  إستخدام الطالب(ة) لغة بذیئة/فاحشة مكتوبة أو شفویةً كالتلمیحات أو اإلشارة قاصداً أي
طالب(ة)، أو مسؤول بالمدرسة. اللغة البذیئة/ المؤذیة بمعناھا الواسع یفھم منھ بوجھ 

الثقافیة الدینیة، النوع،  عام  أنھ یقصد مجموعة معینة، أو أفراد معینین طبقاً للخلفیة
 الجنس، أو العجز بسبب كبر السن.

 F . قیام الطالب(ة) بإیذاء أو نیة  إیذاء أي شخص بال إستثناء في المدرسة موظفا كان أو
 متطوعاً، طالباً كان أو غیره.  

G .  إستخدام القوة عن قصد و معرفة لیسبب أو یحاول أن یسبب اإلضرار بأحد الموظفین
بالمدرسة أو المتطوعین بھا أو بأحد الطالب یستثنى من ھذا إذا كان الفعل حادث غیر 
مقصود، كأن یكون الفعل دفاعاً عن النفس، أو كان الفعل یقبلھ العقل بأنھ تم دفاعاً عن 

شخص آخر و أن إستخدام ھذه القوة الزائدة كانت ضروریة. و إال فإن ھذا السلوك 
من المدرسة الفصل الدراسي "السمستر" الذي حدث فیھ یؤدي إلى طرد الطالب(ة) 
 .ذي یلیھالفعل و الفصل الدراسي ال

H .  حیازة الطالب(ة)، إستعمال نقل أي شيء و ھو یعرف بأنھ سالح أو في شكلھ
الخارجي كأنھ سالح. إمتالك أو إحضار أي شیئ متفجر بما فیھا األلعاب الناریة. 

إستخدامھ، نقلھ معدات ھدامة غیر السالح الناري یؤدي  حیازة الطالب قاصداً متعمداً أو
إلى طرد الطالب من المدرسة فصالً دراسیاً(السمستر) الذي حدث فیھ الفعل و السمستر 

 الذي یلیھ.
I .  حیازة الطالب قاصداً متعمداً أو إستخدامھ، نقلھ معدات ھدامة غیر السالح الناري یؤدي

دراسیاً(السمستر) الذي حدث فیھ الفعل و السمستر  إلى طرد الطالب من المدرسة فصالً 
 الذي یلیھ.

J .  حیازة الطالب سالح ناري قاصداً متعمداً أو إستخدامھ، نقلھ إلى أراضي المدرسة أو في
سیارة تمتلكھا و تستخدمھا المدرسة أو أثناء اإلحتفالت المدرسیة أو األنشطة و 

 ً درسایاً كامالً. یحدد القانون السالح  الفعالیات الریاضیة یطرد من المدرسة عاما
باآلتي: أي أداة  1995شھرینایر  1بتأریخ  U.S.C 18 الناري بحسب المادة رقم

یتحول إلى سالح محدثاً تفجیرعند إستخدامھ. ب) ھیكل أو حامل السالح. ت) سالح 
 مكتوم الصوت. ث) أو أي أداة خطیرة وھدامة.

K . الجنسي الفاضح  إستفزاز الشعور العام أو السلوك 
 L .عتداء أو محاولة االعتداء الجنسي ألي موظف(ة) أو طالب(ة). ھذا السلوك یؤدي إلى إ

الطرد أیاً  كان مكان و زمان ھذا الفعل إذا تم اإلبالغ عنھ و تم تحویلھ إلى المحكمة و 
 القضاء.

M .  ارتداء مالبس غیر الئقة، أو المالبس غیر المحتشمة أو الملفتة للنظر  التي قد تضر
بصحتھ و سالمتھ أو صحة و سالمة اآلخرین أو تكرار مخالفة اللبس غیر المحتشم 

المسموح بھ في المدرسة أو لبس مالبس خلیعة و إشتراك الطالب في حدیث تستخلص 
یر الدراسة و اآلداب المدرسیة أو لبس مالبس منھ إدارة المدرسة بأنھ سوف یعرقل س

 .طبقاً للقانون للمخدرات مسموح بھتدل على تعاطي و إستعمال غیر 

http://www.lps.org/
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      (ADA) - اإلعاقة ذوياألمریكیین   قانون
  AMERICANS WITH DISABILITIES ACT (ADA   )   

 
   Marla Styles, ADA Coordinator, 

    )mstyles@lps.org.(   اإلیمیل: المدیرة/المنسق -مارال ستایلس 
   5905 O Street, Lincoln, NE 68501,402(-436-1579تلفون: ال(  

 
 حالً لمشكلتكسوف لن ندخر جھداً لنجد 

التفرقة بعدم إشعار/ تنبیھ   
Notice of Nondiscrimination 

 
 الجنس، األصل، أساس على الناس بین تمیزال  و العامة لنكن مدارس تفرق ال

الوالدة أو الحاالت الطبیة ذات  الحمل، اإلعاقة، النوع، األصلي، الموطن اللون،
 عادلة فرص تقدم و. المدرسیة األنشطة و التعلیمیة برامجھا في العمر أو صلة،

 لمجموعات المصممة الطالبیة األنشطة من غیرھا و الكشافة إلى لإلنضمام
 الحد سیاسة لتطبیق التالیة الشخصیات تعیین تم.  الطالبات/ الطالب من مختلفة

. التفرقة و التمییز منع أو من  
  

TITLE VI العنوان 
 )األصلیة الجنسیة و اللون األصل، أساس على تحرش أو تفرقة(  

(discrimination or harassment based on race/color/national origin) 
Students: Russ Uhing,                     

   : العنوان المساواة و الطالب شؤون  إدارة مدیر  یونج رس
5905 O Street, Lincoln, NE 68510, (402) 436-1650  
(duhing@lps.org).اإلیمیل  
    
Employees Eric Weber, Assoc. Superintendent 
الموظفین لشؤون التعلیم مدیر مساعد ویبر إیرك    
 Human Resources, العنوان  
5905 O Street, Lincoln, NE 68510, (402) 436-1575 
(eweber@lps.org).   اإلیمیل 
 
Others:– Walter Powell Multicultural Administrator  

تنوع/التعدد الثقافيال   
5905 O Street, Lincoln, NE 68501, العنوان 
  التلفون 436-1604 (402) 

 
   TITLE IX البند التاسع    
   ( أنثى/ ذكر-النوع في المساواة عدم أساي على التفرقة  ) 
    (eweber@lps.org). ,Eric Weber   اإلیمیل    یبر و إیرك
                        5905 O Street, Lincoln, NE         
68510, 1575-436 (402)  العنوان    التلفون
    (eweber@lps.org).    :اإلیمیل 
 
  Section 504    القسم/الدائرة
Russ Uhing, Dir. Of Students Services and 504 Coordinator,  

   : 504الشعبة  و منسق الطالب شؤون  إدارة مدیر  یونج رس
5905 O Street, Lincoln, NE 68510 (402) 436-1650  
(suhing@lps.org). 
 

التفرقة  و تحتاج /المسببة للقلق و تنطوي على التمییزالشكاوى أو األمور  توجھ أن یجب
 .المالئم إلى تسویة و مصالحة إلى الشخص

 
التفرقة، أو /اللوائح و النظم القانونیة المناھضة للتمییز/لمزید من المعلومات حول القوانین

شكوى بھذا الصدد إلى مكتب الحقوق المدنیة بوزارة التعلیم في الوالیات /لرفع دعوى
 ↓متحدة، نرجو اإلتصال على ال

Please contact OCR at One Petticoat Lane, 1010 Walnut Street, 
3rd Floor, Suite 320, Kansas City, MO 64106, (800) 877-8339 

(voice), or (877) 521-2172 (TDD), or 
ocr.kansascity@ed.gov. 

 
Other Important Contacts ھامة أخرى أرقام  

 الصفوف، بالمنھج، الخاصة السیاسات عن المعلومات من المزید إلى إحتجتم إذا
 على اإلتصال نرجو بالمدرسة، متعلق حیوي جزء أي أو الطالبیة الفعالیات التطبیقات،

: التالیة األرقام  
  التعلیم في المساواة مدیر یونج رس : على إتصل المخاوف عن التعبیر أو للمساعدة

       Russ Uhing, Equity Administrator.(402) 436-1650    
duhing@lps.org     اإلیمیل

 
        Matt Larson, Assoc. Supt. for Instruction 402) 436-1625 

 mrl@lps.orgاإلیمیل:  
  والتوجیھ لإلرشاد التعلیم مدیر مساعدمات الرسن   

       In matters related to homeless students call: 
) لیس ھوم( مأوي/ سكن بال طالب            

         Ellen Reilly. ) 402( 436-1963 ..... سكن بال طالب إسكان منسق   
tnagaya@lps.org 

 
        In matters related to curriculum, call: 

         Takako Olson, Dir. Of Special Ed… تكاكو أولسن   
 lps.org7miller@اإلیمیل   402-436-1634

 
      For assistance concerning special education, call: 

Jenny Fundus, Dir. of Special Ed. ....(402) 436-1932 قسم مدیرة 
   المعاقین للطالب الخاص التعلیم

 jfundus@lps.org 
 

       LPS District Offices (402) 436-1000    التعلیم مدیریة تلفون

mailto:mstyles@lps.org).%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84
mailto:mrl@lps.org
mailto:tnagaya@lps.org
mailto:miller7@lps.org
mailto:jfundus@lps.org
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 اساءة معاملة الطفل
 Child Abuse 

 
قانون والیة نبراسكا وسیاسة مدارس لنكن العامة تفوض الموظفین الذین لدیھم سببا 

معقوال لالعتقاد بان الطفل قد تعرض إلى سوء معاملة او االھمال او مالحظة ان 
ھذا الطفل قد تعرض إلى ظرف او حالة تؤدي الى سوء المعاملة او االھمال ، على 

را الى الوكاالت المختصة بالقانون او الموظف في ھذه الحاالت ان یكتب تقری
 مدیریة الصحة والخدمات االنسانیة  قسم (خدمة الطفل والعائلة ) 

 
Policy 
 5504  

STUDENTS 
 Child Abuse - Neglect 

 ھمالاإل –اساءة معاملة االطفال  5504قانون  
 

الطفل قد تعرض الى اي موظف في مدارس لنكن العامة تجمعت لدیھ أسباب معقولة لإلعتقاد بأن 
أو الحظ و إعتقد أن ھذا الشخص قد تعرض الجنسي،  عتداءسوء معاملة أو اإلھمال بما فیھا اإل

ً  اإلھمال ، إلى  معاملة سیئة قسم مدیریة شرطة لنكن  او یبلغ  ، یجب علیھ أن أو اإلساءة جنسیا
إنفاذ القانون أو غیرھا من الوكاالت المالئمة طبقاُ  مؤسسةوكالة/ أو الصحة والخدمات االنسانیة

 .للقانون
 

إلى السلطات  المزعوم الجنسي وء المعاملة، اإلھمال أو اإلعتداءسإلى االبالغ عن باإلضافة 
من مقدم التقریر، و األساس  المباشریقوم الموظف بإخبار /إعالم المدیر أو المسؤول  المختصة،

 وكالة إنفاذ القانون إلى قد سلم التقریر لضمان/التأكد من أن الذي بنى علیھ التقریر
 .غیرھا من وكاالت إنفاذ القانون كما ھو مطلوب بموجب القانونأو المالئم/المناسب

 
القانون االتحادي /الفیدرالي یتطلب من جمیع العاملین في المدرسة اإلبالغ الفوري، في غضون 

ساعة ، بما في ذلك المدربین والمتطوعین، والمشاركین في المنافسات الریاضیة. طبقاً  24
ریر مدارس لنكن العامة توسع نطاق اإللتزام باإلبالغ/رفع التقللسیاسات النافذة/المعمول بھا، فإن 

 إلى المشاركین في الفعالیات و األنشطة المدرسیة غیر المنھجیة.
 

Regulation  
5504.1 

STUDENTS 
 Child Abuse - Neglect  

 االھمال –معاملة االطفال  5504.1 الالئحة
 : باآلتي نبراسكا والیة في االھمال –معاملة االطفال  اساءة عّرفتُ 
معاملة الطفل أو أھمالھ معناه المعاملة سیئة أو إھمال بقصد و معرفة و حرمانھ من  إساءة .1

 طفولتھ. 
 العقلیة او الصحیة الحالة او حیاتھ تھدد تعریض الطفل إلى مخاطر قد  .2
 بقسوة حبس الطفل أو عقابھ .3
 الرعایة أو المأوى المالبس، الطعام، من الحرمان .4
 . إشراف دون المركبة في داً یوح سنوات ست من اقل  طفل ترك .5
  علیھ اإلعتداء أو بالطفل الجنسي التحرش .6
ً  الطفل إستغالل .7  أو العام الفحشاء الفجور، البغاء، لممارسة اإلجبار أو بالتشجیع جنسیا

 . الرسوم او االفالم ، االباحي التصویر
 الخدمات ومكتب القانون تنفیذ وكاالت مع الكامل التعاون واإلداریین الموظفین جمیع على

 الشخص فان نبراسكا والیة قوانین بموجب . اإلھمال أو المفترضة باالساءة یتعلق فیما االجتماعیة
 باستثناء جنائیة، أو مدنیة مسؤولیة أي من حل و أمان في ھو البند ھذا تحت تقریرأ یقدم الذي

 النحو على اإلھمال أو األطفال معاملة إساءة عن البالغ و التقریر جعل في الفشل.  الكاذبة البیانات
 قصوى عقوبة و الثالثة، الدرجة من جنحة یشكل نبراسكا،  لوالیة األساسي النظام في المطلوب

 عدم أو منھ، المطلوب التقریر تقدیم في فشل لمن  دوالر 500 وغرامة أشھر، ثالثة لمدة سجن
 تأدیبیة إلجراءات األمر بھذا یخل من یخضع.  التقریر  كتابة أجل من الوضع على المشرف إبالغ
 . الوظیفیة الخدمة إنھاء إلى تصل

 
 

  التكنلوجیة الوسائل  إستخدام

                               Technology Resources and Use 
 

 تعلیمیة  ألھداف أكادیمیة و للطالب التكنلوجیة الوسائل العامة لنكن مدارس توفر
 المجتمع أو بالمدرسة أو  العاملین الطالب قبل من إستخدامھا فإن لذلك. مستقبلیة

  التكنلوجیاالعامة إلستخدام  و السیاسة 6441القانون  مع یتفق أن المحلي، یجب
  مصادر/أدوات تكنلوجیة وأي أجھزة الكمبیوتر التكنلوجیة الوسائل. یقصد ب6441.1

Law Enforcement تطبیق/تنفیذ القانون 
  

 لسالمة تھدیداً  تشكل قد التي السلوكیات على القانون تطبیق/نفاذ إجراء یشمل
   .المدرسیة األنشطة و الفعالیات/ البرامج في غیرھم أو الطالب رفاھیة أو

.  المدرسیین المسؤولین تعامل بدل معھ القانوني النظام تعامل یفضل سلوك
 سلوكیات/ تصرفات تشمل و بھا القانون إنفاذ سلطات إبالغ یلزم ال سلوكیات
 و معھا بالتعامل بالمدرسة المسؤولین یقوم أن یمكن المراھقین من نموذجیة
 إتخاذ یخص فیما.  القانون إنفاذ سلطات/ أجھزة تدخل إلى حاجة دون معالجتھا

 و العقلیة قدرتھ الطالب، نضج اإلعتبار في األخذ ینبغي التبلیغ، بوجوب قرار
 . اإلقتضاء عند السلوكیة اإلضطرابات

 
معاییر/شروط التبلیغ السابقة سنویاً من قبل أعضاء یجب أن تراجع/تنقح 

مجلس التعلیم في شھر أغسطس/آب أو قبلھ من كل عام،  تتم المراجعة 
بالتعاون مع محامي المقاطعة/المنطقة ثم یوزع لكل طالب و والدیھ أو ولي 

العام، أو أمره مع بدایة كل عام دراسي، أو حین التسجیل إذا كان ذلك خالل 
 ینشر في إعالنات بأماكن واضحة بكل مدرسة طوال العام الدراسي. 

 
     یمارس الفتونة/ اإلغاظة و التوعد) من(التعامل مع المشاكسخطط السیاسة 

DATING VIOLENCE POLICY 
ً  العامة السالمة تكتنفھا مدرسیة بیئة توفیر  إلى العامة لنكن مدارس تسعى    نفسیا
ً  و  جمیع من و المدرسیة البرامج جمیع في اإلیجابیة السلوكیات تشجع و . جسدیا

 و التوعد سلوكیات مع تھاون ال  لذلك. بالمدارس العاملة والھیئة الطالب
. العنف نھج و التخویف  

 
 یتبع و العنف یتبني من و الطالب من المشاكس السیاسات، ھذه تستھدف
 النفسي الكالمي، الجنسي، الجسدي، األذى و اإلساءة أو  الوعید التھدید، سلوكیات

. ضحیتھ على السیطرة بقصد  
 

 ما  عالقة في آخر شخص مع یشترك الذي الشخص ھو  المشاكسة في الشریك
. جادة و حمیمیة عالقة العالقة ھذه تكون بأن أُنثى أو كان  ذكراً   

 
ً  اإلرھاب أو التخویف، كالوعید، أسالیب المشاغب/ المتوعد یتخذ  جسدي، كان أیا

. السیطرة أجل من جنسيأو  نفسي، شفھي  
یتم التعامل مع حاالت إشتراك الطالب و تورطھ في التھدید/التوعد و بالمدرسة  

 في إطار و حدود سلطات التربیة و التعلیم.و طریقة حاسمة بأسلوب مالئم 
 

 خطط العمل و السیاسة المتبعة ضد الطالب الذي یؤذي/یضایق زمالءه
Anti –Bullying Policy 

 
ً  الطالب وأمن بسالمة العامة لنكن مدارس تھتم المدرسة  وتمنع  داخل جمیعا

العنف، القسوة و  منع بنظام التربویون جمیع یعمل لذلك إلیھ وما یؤدي العنف
تقدم طالباً ما    معناه بولیینج .واإلغاظة المعاكسة ذلك في المؤذیة بما السلوكیات
المكتوبة  أو والكالمیة الجسدیة  والمضایقات الشریرةباألعمال  نحو غیره
 ً أو  في أي مكان في المدرسة كانت أم شفویة، و ممارسة العنف، التھدید  الكترونیا

 كانت سوءا والریاضیة، حتى بالسیارة عالیات المدرسیةفال أثناء أو بالقرب منھا
 اإلیجابیة السلوكیات علىوالتعلیم التأكید  التربیة أھداف من.  مستأجرة مملوكة أو

 .منھا الضار تشجیع وعدم
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یتعین إعطاء الطالب درجات شرفیة و مفخرة على إستخدام الكلمات، إدراجھ الصور أو 
كما یجب على الطالب .  نسخ من الفیدیو في أعمالھ التي حصل علیھا من مصادر أخرى

الذھاب أبعد من ذلك بحمایة كلمة المرور الخاصة بھم من زمالءھم األخرین بإستثناء 
 .  أولیاء أمورھم أو معلملیھم

 
 واإلم، Cell  phoneتعتبر األجھزة األلكترونیة الشخصیة كالتلفون المحمول ال 

 للعب متحرك دجتال جھاز أي و iPods، اآلي بادس Mp3 players 3بي 
 التي األلكترونیة األجھزة من غیرھا و الناسخ، الدجتال الكامیرات، المسابقات،

إحداث صوت، إرسال رسائل نصیة أو نقل  على تعمل و طاریةطاقة/الببال تشحن
بیانات من شخص إلى آخر تعتبر أجھزة مسببة لإلزعاج.  حیازة أو إستخدام 

األجھزة األلكترونیة تخضع إلى اللوائح و القوانین الخاصة للمدارس كٌل على حدة.  
و  ینتج عن مخالفة اللوائح المدرسیة إتخاذ اإلجراءات التأدیبیة العقابیة بما فیھا،

لیس على سبیل الحصر، اإلیقاف، الطرد من المدرسة و أو مصادرة و حجز 
 الجھاز فترة مؤقتة.  

 
من یحضر معھ جھازه األلكتروني الشخصي إلى المدرسة، یفعل ذلك بمخاطرة منھ.  

المدرسة/مدیریة التعلیم لیست مسؤولة عن ضمانات/التأمین على الجھاز و ال عن توفیر 
الب األلكتروني الشخصي، و لیست مسؤولة أیضاُ عن التعویض الحمایة لجھاز الط

 المالي للتلف، العطل، خراب أو ضیاع الجھاز الشخصي للطالب(ة). 

 إمن الشخص قبل التسجیل على الجھاز صوت و صورة. أستأذن
الزخرفة، كتابة، رسومات، ملصقات، / سوف أحافظ على الجھاز خاٍل من الدیكور •

 . تلوین، شریط أو شارات/ صبغ
 ذا طلب مني ذلكجھاز الى  المدرسة  او الموظفین إسلم الأُ / عطيسوف أُ  •
 إستخدم فقط إسم المستخدم و كلمة السر المدرسي في الوسائل و التوجیھات التي تسمح   •

 موافقة مع المدرساإلستثناءات، یجب الحدیث عنھا لل. بھا مدارس لنكن العامة
 . أحتفظ بخصوصیة إسم المستخدم و كلمة السر المدرسي الخاص بي •

 
  I WILL NOT : اآلتيفعل سوف لن أ

 سوف لن أرمي، أتلف جھاز الحاسوب المدرسي بأي حال من األحوال •
 و لن أعطي الجھاز لطالب آخر، صدیق أو أحد أفراد أسرتھ •

 

 
من أنواع  نوع أى أو أشكالھ بكل اإللكتروني التواصل أو مراسالت اإلیمیلال

 .المدرسیة أو الفعالیات/األنشطة أحضرت إلى المدرسة التي التكنلوجیا
 

تم إختیار أجھزة الكمبیوتر لدعم التعلیم الرقمي/الدجتال و لفاعلیة التدریس 
داخل الصفوف بمدارس لنكن العامة.  تختلف األجھزة التي یستعملھا 

قدرات  و أسالیب/ستعمال وفقاً لسن الطالب(ة)، ظروفالطالب من حیث اإل
 Chromebooksكل طالب على التعلم.  قد یتعلم الطالب على الكروم بوك 

 computingأو غیر ذلك من أجھزة الكمبیوتر األخرى  iPadsآي باد 
devices  . ھذه األجھزة كما تشغل یمكن الوصول إلى اإلنترنت من خالل

للطالب باإلنخراط في المناھج الرقمیة و المشاركة في التطبیقات مما یسمح 
فرص التعلم األخرى.  یعتبر أستخدام الجھاز مزیة أو إمتیاز، علیھ، یجب 

التعامل معھ بمسؤولیة و إبداء الحذر المناسب حین اإلستخدام. و طبقاً للتعھد 
 الذي یجب التوقیع (RUS)بالمسؤولیة حین اإلستخدام المعروف إختصاراً ب 

 portalعبر البورتال  Chromebookالكمبیوتر  جھازعلیھ حین إستالم 
عند بدءه العام الدراسي  بالنسبة "شبكة/روابط مدیریة التعلیم لإلنترنت" أو 

 لتالمیذ المرحلة اإلبتدائیة.
 

لیس لمستخدمي الكمبیوتر و الوسائل التكنولوجیة أیة حقوق في الخصوصیة 
األجھزة و ما فیھا من فایالت و المعلومات المخزنة و السریة، قد تكون ھذه 

تحت المراقبة یتم الدخول و فتحھا، طبع ما فیھا  أو مراجعتھا في أي وقت 
وبدون إستإذان.  لمدارس لنكن العامة الحق في سن  اللوائح و قوانین كیفیة 
إستخدام أجھزة الكمبیوتر. فإن إستخدامھ لیس حقاً بل فرصة لإلستفادة ولھ 

روط إستخدام و كتیب بذلك فضالًعن نشر األوامر اإلداریة من وقت ش
آلخر. وفرت خدمات إستخدام الكمبیوتر طبقاً لخطط العمل/سیاسات و لوائح 

مجلس التعلیم، ھذه اللوائح، المبادئ التوجیھیة للمدارس، إتفاقیة/ التعھد 
داریة تصدر و جمیع اللوائح اإل القواعد/باإلستخدام المسؤول، كتیب األحكام

وفقاً للحاجة و الضرورة. ال یسمح بإستخدام جھاز الكمبیوتر إلغراض 
یریة تتنافي و تتعارض مع األغراض التعلیمیة للمدارس و المبادئ العامة لمد

إلستخدام غیر المسؤول لجھاز الكمبیوتر سوف یكون لالتعلیم.  التصدي 
و الساریة في مدارس متسق و متالئم مع المبادئ العامة للتأدیب المطبقة 

  لنكن العامة /مدیریة التعلیم
 

لحمایة بیانات الطالب، و كتدابیر إحترازیة، یحدد المنھج و طرق التدریس 
بكفاءة و كذلك األدوات التكنلوجیة المستخدمة، لدعم توجھ و أھداف المنطقة 

أسالیب التعلیمیة، تشجیع التعلیم و التعلم المبكر، اإلبداع الفكري بما فیھا من 
جدیدة متقدمة و مبتكرة. و قد إبتدعت مدیریة التعلیم إجراءات من خالل 

العاملین بالتعلیم تعمل على تقییم الوسائل التعلیمیة و طرق التدریس التكنلوجي 
 للطالب.  

 
 LPSلمزید من المعرفة حول/عن ھذه الخطوات و اإلجراءات أفتح صفحة 

Keyword: ITT  .الطلبات، األدوات و ما یلزم من  المدرسین یحدد سوف
عند إستخدام ) ة(على الطالب إتباع إرشادات و توجیھات المدرس. اإلستخدامات

 .  الوسائل و األجھزة التكنلوجیة
 

السلوكیات المرجوة و المتوقعة عند إستخدام أجھزة الكمبیوتر/الحاسوب تتفق مع 
من الطالب المسؤولیة  مدونة آداب و سلوكیات طالب مدارس لنكن العامة. یتوقع

حین إستخدام األجھزة األلكترونیة/ الحاسوب و بطریقة محترمة لیس فیھا إخالل و 
إذا كان الطالب غیر مرتاح أو إزعاج/مضایقة لآلخرین أو تعطیل البیئة التعلیمیة.  

مرتبك بسبب خطابة رقمیة مطلوبة منھ، أو كان بحاجة إلى مساعدة توجیھیة 
التكنلوجیة، یجب علیھ التحدث مع شخص راشد، مسؤول موثوٌق إلستخدام الوسائل 

 .  بھ
 

    الكمبیوتر اإلستخدام المسؤول لجھاز" إتفاقیةالتعھد بالمسؤولیة "   
      Computing Device  
      Responsible Use Agreement (RUA) 

  FOR STUDENTS  بالنسبة للطالب      
 

ظھر إني مسؤول مسؤولیة وطنیة  من خالل اإلعتناء بالجھاز الذي أستلمتھ من أٌ سوف 
ستخدام المسؤول ات الصادرة من المدرسة  بخصوص اإلتبع التعلیمة ،  وسوف أالمدرس

. جیدةألجھزة الكمبیوتر و سوف التزم بإعادة الجھاز في الوقت المحدد و بحالة   
 

سوف أستخدم جھاز كمبیوتر الطالب للدخول إلى صفحات الدروس المحددة و إلكمال  •
الواجبات طبقاً للسیاسة العامة لمجلس التعلیم الذي ینص على اإلستخدام المقبول ألجھزة 

 الكمبیوتر، الشبكة، اإلنترنت و المواقع األلكترونیة للتعلیم.  
لشنطة/الحقیبة الخاصة بھ عند التنقل و التجوال أو سوف أھتم بالجھاز بحملھ دائماً في ا •

 تخزینھ. 
 سأحضر الجھاز إلى المدرسة و ھو مشحون كھربائیاً شحناً كامالً.   •
 عند شحن الجھاز سوف أستخدم الشاحن المخصص لھ فقط . •
حتى  سوف احفظ جمیع الوثائق والملفات ذات صلة بالمدرسة للمحافظة على الشبكة المعتمدة •

 تفقد أیة بیانات في حالة إعادة التشغیل. /ال تضیع
 عن أي عطل، تلف، أو مشكلة في/حین تشغیل الجھاز.  اً سوف أبلغ فور •
 ساعة. 24سأبلغ المسوؤولین بالمدرسة عن سرقة أو ضیاع الجھاز خالل  •
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مزید من   Act (SOPPA) حمایة خصوصیة الطالب بوالیة نبراسكاقانون  5
 /https://nebraskalegislature.gov   :المعلومات

floordocs/105/pdf/intro/lb175.pdf). 
 

نعقاد مؤتمر وزارة التربیة والتعلیم، وزارة العدل، لجنة التجارة االتحادیة و  منذ إ
والوكاالت اإلتحادیة األخرى و والیة نبراسكا، من وقت آلخر، تعتمد قوانین و 
لوائح جدیدة أو تعدیل القوانین أو األنظمة القائمة، أو إلغاء القوانین الجدیدة أو 

القوانین االتحادیة أو إضافة ما یشیر إلى  لوائح،ل الوائح، من حین آلخر، وتعدی
القوانین األخرى التي قد تؤثر على مدارس لنكن العامة بالمخاوف بشأن 

خصوصیة الطالب أو بیانات الطالب عن طریق نشر مثل ھذه التغییرات على 
إموقع اللجنة على اإلنترنت أو قائمة الوسائل المعتمدة  

 
C.  Parental Consent افقة الوالدین   مو   
لكي تتوافق مدارس لنكن العامة مع بعض القوانین االتحادیة وجعلھا قابلة للتطبیق، 

التكنولوجیة في   الوسائل/ ومن أجل ان یستخدم طالب مدارس لنكن العامة  المعدات
 الفصول الدراسیة، ولألغراض التعلیمیة األخرى،

كن العامة على استخدام ھذه التقنیة یجب موافقة اآلباء/أولیاء أمور طالب مدارس لن 
 من تحمیل أو الوصول إلى بعض المواد أو الوسائل التكنلوجیة، ومواقع بما في

سم المستخدم وكلمة المرور ذلك، ولكن لیس على سبیل الحصر، إسم الطالب، إ
 وعنوان البرید اإللكتروني

 سجالتال ذلك في بما ،FERPA فیرباقواعد  تحت التعلیمیة السجالت عن الكشف .1
 FERPA  بافیر بأنھا تعریفھا یتم لم التي

 مختلفة تكنولوجیة برامج في باالنخراط  13 عن أعمارھم تقل الذین للطالب السماح .2
 COPPA كوبا برنامج لغرض منھا االستفادة على اللجنة وافقت التي والوسائل

 یستطیع التي بالمحتویات الخاص العامة لنكن مدارس في CIPA سیبا قانون تضمین .3
 النت على إلیھا الوصول الطالب

أنشطة تعلیمیة معینة، تشمل على سبیل المثال /السماح للطالب اإلشتراك في أعمال .4
طالبي إلستقصاء معلومات، التحلیل أو التقییم لمعلومات مصانة و  إستبیان/إستطالع

 FERPA  قوانین فیرببا/محل ثقة تحت قواعد
 لنكن مدارس من یطلب نأ وقت يأ في الوالدین یجوز الحدذكره،  ما سبقم الرغم على .5

 مقدمي أو لإلداریین الشبكة، على ثالث لطرف مواقع عن بمعلومات تزویده العامة
 مفصل وصف أو العامة لنكن لمدارس بشروط خدمات یقدم الثالث الطرف ألن خدمات

 / حذف أو و الطالب بیانات مراجعة فرص المتحصلة، الشخصیة الطالب لمعلومات
 على المتحصلة الطالب بیانات إستخدام من المزید منع فرصة و المعلومات إزالة
 . الین أون/ النت

 عن الكشف إمكانیة بخصوص أو ولي األمر) ة(أسئلة من الوالد أیة حالة وجود في .6
الخدمة یشجع  مزودي أو اإلداریین من ما مواقع إلى الطالب الشخصیة معلومات

 cto@lps.org الوالدین باالتصال بھذا الرابط 
 

   D. parental Opt outبواسطة الوالدین ترك/نسحابإ
 تلتزم نفسھ، الوقت في. الطالب خصوصیةحمایة  بضمان تلتزم مدارس لنكن العامة 

 باألنشطة تام علم/ معرفة على واألمھات اآلباء أن من التأكدب  لنكن العامة أیضا  مدارس
 وجود عدم حالة في الدراسیة،  الصفوف في التي یمارسھا أبناءھم الطالب التعلیمیة
الخدمة  بتقدیم  مزودي أو لمدارس لنكن العامة ولإلداریین موراولیاء األ من موافقة

فعلى الوالدین في ھذه الحالة تقدیم عدم  نترنتمواقع اإل إلى الشخصیة المعلومات
 األنشطة التكنولوجیةمن  الطالببترك/بسحب الموافقة إلى مدارس لنكن العامة كتابیا 

 : بالطرق التالیة من البرامج غیرھا أو اإلنترنت المختلفة عبر

 
 لن أحاول تغییر التكوین أو إستخدام أذونات الجھاز •
 برامج أو إدارة المرافقلن أزیل أو أنسخ أي من تطبیقات ال •
 لن أترك الجھاز في أي مكان كالممر أو بالسیارة دون إشراف  •
البصریة إال / و أتبادل، أحمل، أرفق أي نوع من التسجیالت السمعیة أنشر/ال أوزع •

بعد عرض المحتوى على المدرس و الحصول على اإلذن/ الموافقة على الحفظ و 
 . التخزین

 الطبع والنشر أو بیانات أو مواد الملكیة الخاصةلن أحمل مؤلفات و حقوق  •
لن أطلب قطع غیار أو أطلب من أي شخص خارج مدارس لنكن العامة إصالح  •

 . الجھاز
 لن أستخدم إسم المستخدم أو كلمة المرور ألي طالب آخر في أي وقت من األوقات •
 لن أسمح ألي شخص آخر یستخدم إسم المستخدم الخاص بي و ال كلمة المرور •
لن أسمح ألي شخص آخر یستخدم الجھاز المسجل بإسمي/بحسابي الخاص  •

 بمدیریة التعلیم
 

 NO EXPECTATION OF PRIVACY ة  لخصوصیتوقع لال 
 ن یكون للطالب تمتلك الجھاز،  فلیس من المتوقع أألن  مدارس لنكن العامة 

بمدارس  یقوم الموظف المسؤول . السریة أو الخصوصیة فیما یتعلق بإستخدام  الجھاز
لنكن العامة من غیر اشعار مسبق بالدخول الى الجھاز والمراقبة والعرض في اي وقت 

. والي سبب یعود الى عمل مدارس لنكن العامة  
 
LPS Online Resources مراجع مدارس لنكن العامة على  اإلنترنت 
A. Background    "خلفیة"معلومات أساسیة 

لنكن العامة إلى تعزیز المناھج الدراسیة التي تجمع بین تكنولوجیا تھدف مدارس 
راسخة ومبتكرة للطالب في الفصول الدراسیة، لتثقیف وإعداد الطالب من اجل التقدم 

حتى ھذه اللحظة فان الموظفین في مدارس لنكن العامة بمن فیھم . المستمر في العالم
سیاسة . اسةطة التعلیمیة للدرالمدرسین یشجعون على وضع خطط جدیدة في الخ

ن تتفق و تصادق مع قسم علوم عامة في إستخدام التكنلوجیا یجب أمدارس لنكن ال
لمعرفة المزید عن ھذه المجموعة یمكنكم تصفح الموقع الخاص . والً أ التكنلوجیا

   http://www.lps.org/itt : بالتكنلوجیا في مدارس لنكن العامة على الرابط التالي
   http://www.lps.org/matrix الرابط التالي:و على 

 
B.   Federal and Other Laws قوانین فیدرالیة و قوانین أخرى 

مدارس لنكن العامة ة وغیرھا من القوانین الساریة بالفیدرالی/ تتطلب القوانین االتحادیة
أو فات الملفات، التسجیل، التدوین في مل الحصول على موافقة الوالدین قبل تحمیل

ستخدام بعض الوسائل و اإلستفادة من التقنیات الوصول بطریقة أخرى إلى وإ
األخرى التكنولوجیة عبر اإلنترنت أو غیرھا، والتي قد تشمل، ولكن ال على سبیل 

المقاالت أو / البرمجیات، التطبیقات و الكتب األلكترونیة، الصور"الحصر، بعض 
األدوات و األجھزة المعتمدة / المعداتغیرھا من المعدات األخرى مدرجة في قائمة 

:  ذات صلة) واللوائح المرفقة(ما یلي  بعض القوانین االتحادیة .   من اللجنة  
 

: اون الین  للمزید من المعلومات تصفح  / نترنتقانون حمایة االطفال على اإل . 1  
http://www.coppa.org/ لمزید من المعلومات أفتح Act (“COPPA”) 

 Act (“CIPA”) : قانون حمایة االطفال على االنترنت للمزید من المعلومات تصفح . 2

https://www.fcc.gov/consumers/guides/childrensinternetprotectionact 
 : للمزید من المعلومات تصفح  (”PPRA“)حمایة حقوق الطالب تعدیل  . 3

http://familypolicy.ed.gov/ppra 
 ”Act “FERPA : الحقوق التعلیمیة لالسرة للمزید تصفحو قانون الخصوصیة  . 4

http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html 

http://www.lps.org/
mailto:cto@lps.org
http://www.coppa.org/
https://www.fcc.gov/consumers/guides/childrensinternetprotectionact
http://familypolicy.ed.gov/ppra
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
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 Nuisance Items ة االشیاء المزعج
 

األشیاء  . مزعجة عناصرالدراسة  و تعرقل سیر تعیق التي العناصر امتالك تعتبر
 غیرھا یجب على أو العلكة والحلوى، والكومیدیا، عب،اللّ : المزعجة دون حصر مثل

 الطالب من المأخوذة المواد تعاد. المدرسة  إلى المواد ھذهعدم إحضار مثل الطالب 
 األجھزة  الدراسي، العام نھایة في لطالبإلي ا أو األمور أولیاء/  اآلباء إلى مباشرة

 الھواتف ،ھي الحصر سبیل على لیسالتي قد تسبب اإلزعاج ، و   اإللكترونیة
 المحمولة، لعاباأل الشخصیة، اإللكترونیة األجھزة ،سداپ ياآل المحمولة،

 اإللكترونیة دواتاأل/ جھزةاأل من وغیرھا الرقمیة الضوئیة والماسحات والكامیرات،
 إلى شخص من البیانات أو النصوص، الصوت تنقل التي بالطاقة تعمل بطاریة أو

 في الموظفین من ذن في حالة إ الإ المزعجة،من األشیاء عتبارھا إ یمكنآخر 
 ستخداموإ ن تكون حیازةا یجب . يمیتعل نشاط من كجزءباإلستخدام  المدرسة
 یؤدي المدرسة قد لقواعد نتھاكإ ي أ ، المدرسة لقواعد خاضعة اإللكترونیة األجھزة

 أو/  و المدرسة من الطرد أو كاإلیقاف حصر،بدون  تأدیبیة إجراءات تخاذإ إلى
. الزمن من معقولة لفترة الجھاز مصادرة  

 
Attendanc    بالدوام" الطالب الحضور "إلتزام 
و لیس أقل من  18أي شخص مسؤول عن ولد كان أو بنت ال یتجاوز عمره 

و یسكن في )  الحاليمن شھر ینایر للعام الدراسي  1في یوم (ست سنوات
العامة بوالیة نبراسكا أو كان الطفل أقل من ست سنوات و  لنكن مدارسمنطقة 

لكنھ مسجل في مدرسة من المدارس العامة علیھ أن یلتزم بحضور الطالب 
مدارس لنكن العامة سیاسات و / وضعت مدیریة التعلیم .  المدرسة  إلىبإنتظام 

تساعد أولیاء ) و اللوائح المصاحبة لھا 5140سیاسة رقم ( إجراءات تعرف ب 
 هتواجدالتلمیذ بإنتطام و / مور في تحمل المسؤولیة و تشجیع حضور الطالباأل

   . في المدرسة
 

الحضور دون إنقطاع و التواجد في الفصل بإنتظام یتیح للطالب فرصة 
یاء اإلستفادة القصوى من البرامج التعلیمیة.  الجھود التعاونیة بین اآلباء/أول

و  المنتظم لطالباحضور رس یعزز و یشجع ااالمور و المسؤولین بالمد
من التغیب عن المدرسة نوعان،  غیاب ُمعفى عنھ بإذن تواجدھم بالمدرسة. 

و غیاب غیر معفى عنھ.  یجب توضیح سبب الغیاب مقدماً من خالل المدرسة 
الغیاب بسبب مكتب المدیر متى ما كان ھذا ممكناً.  كل الغیابات ما عدا 

 المرض أو حالة وفاة في العائلة یتعین التصدیق علیھ مقدماً من المدیر.
 

الطالب المدرسة. أي من الحاالت التي تؤدي إلى غیاب إذن/غیاب بعلم    A 
تعتبر غیاباً بعلم المدرسة و أن اإلجراءات المطلوبة لقواعد الحضور 

 والغیاب قد إتبعت:
أو ولي األمر یتعذر ) ة(خارجة عن إرادة الوالدأسباب و معوقات اإلستحالة،  )1(

بسبب  (ة)إلى المدرسة، أو غیاب الطالب الوالد (ة)معھا حضور الطالب
یتعین تقدیم الطالب أو ولي أمره مستند أو وثائق إلى المدرسة تثبت .  الطفل

یجوز أن یشمل  .ولي األمر) / ة(إرادة الوالدعن  أن الغیاب كان بسبب خارج 
س على سبیل الحصر، مرض بإثبات من الطبیب، محكمة، حالة وفاة العذر لی

 . ألحد أفراد العائلة أو عقوبة توقیف من المدرسة
  غیر ذلك من الغیابات  یحددھا المدیر أو من ینوب عنھ. )2(

 

 . الدراسیة بمعلمي الصفوف فورا االتصال .2
برغبة الوالدین في     cto@lps.org  ارسال ایمیل/إشعار الى ھذا الموقع  .3

 ستخدام التكنلوجیا.اإلنسحاب من إ
 

یرجى مالحظة أن مدیریة التعلیم ملتزمة بتبني محتوى منھج الدراسة الرقمیة و أیاً 
 .  كان، ال یمكن الوصول إلى ھذه المناھج إال من خالل أجھزة الكمبیوتر

 
)المنقحة(عناوین  الویب اآلمنة مدخل   

Secure Web Gateway (Filter) 
 وسیاسة للوائح االتحادیة الویب لالمتثال شبكة تأمین على العامة  لنكن مدارس تعمل

من المحتوى  الفاحش إلى الوصول تقیید إلى تھدف التي  العامة لنكن مدارس مجلس
یعمل تامین  . العامة لنكن لمدارس التربویة الرسالة ال یتفق مع أو غیر الالئق أو

إلى فرزھا  اإلنترنت شبكة على المحتوى تصنیف إلى شبكة الویب على الوصول
 شبكة على بسرعة المتغیرة للطبیعة استجابة باستمرار تحدیثھا یتم إلى فئات
 التفریق طریق عن المجموعة عمل الویب على دعم شبكة قوم تامینكذلك ی اإلنترنت
 االعتبار بعین تأخذ التي التصفیة لمحات أساس على الویب محتوى إلى للوصول

. والموظفین والثانویة المتوسطة المدارس وطالب حتیاجات تالمیذ االبتدائیةإ  

 
لضمان تامین شبكة  الممكنة الجھود مدارس لنكن العامة في بذل كل سوف تستمر

 التقنیة الجھود ذلك، قد تكون مع.   الساریة المفعول والسیاسات للوائح الویب واالمتثال
إال أن اي انتھاك لقوانین االتفاقیة سوف یدرج مع االنتھاكات االخرى  مؤقتا ناجحة

لقانون السلوك مع األخذ في اإلعتبار إحتیاجات الجماھیر، طالب المدارس اإلبتدائیة، 
.   المتوسطة، الثانویة و الموظفین  

 05.-1463.02-28قانون نبراسكا رقم تشریع/تنقیح 
NEBRASKA REVISED STATUTES 28-1463.02-.05 

 منع استغالل األطفال في المواد اإلباحیة تشریع/قانون
Child Pornography Prevention Act 

في والیة نبراسكا أي من المراھقین یرسل أو یستلم صور جنسیة أو 
إباحیة/فاضحة، عن طریق التلفون أو الكمبیوتر سیعرض نفسھ لخطر عقوبات 
جریمة إمتالك أو  حیازة صور إباحیة فاضحة  لشخص عمره أقل من 18 سنة 

 (قاصر) متورط في أفعال جنسیة فاضحة. 
حتى و لو كان وجود الطالب(ة) لم یكن في المكان إللتقاط الصور، فإن  وجود مثل 

ھذه الصور بجھاز الطالب و إبداءھا لغیره من الطالب یعتبر الطالب(ة) بموجبھ 
 مخالفاً  للقانون 

حیازة أو توزیع صور فاضحة/إباحیة للطفل یؤدي إلى عقوبات صارمة ستؤثر في 
 مستقبل الطالب الحائز للصور.

باإلضافة إلى ما تجلبھ ھذه الصور من أمور ال یحمد عقباھا، فإن حیازتھا بقصد 
إبداءھا لألصدقاء أو الزمالء قد تجد طریقھا إلى النشر و اإلنتشار الواسع عبر 

 النت.
فاضحة للطفل بإبالغ شخص مسؤول أو الصور الیجب التبلیغ مباشرة عن حائز 

الشرطة.  على الطالب عدم حزف الصور و ال مسح شریط الفیدیو ألن ھذا قد 
 األدلة المحتملة.  یجب عرض/إطالع الشرطة على ھذه الصور اإلباحیة. یضیع

mailto:cto@lps.org
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    الطالب حقوق
STUDENT RIGHTS 

A. منھجال إطار في إرشادات و توجیھات/ تعلیمات على الحصول. 
B. تعلیمیةال بالوسائل ومزودة آمنة مریحة، نظیفة، بمدرسة المداومة. 
C. تبین التي و الطالبیة بالحكومة  یعرف تنظیمي ھیكل على الحصول 

 .القرار اتخاذ في المساھمة خاللھا من الطالب یستطیع التي المجاالت
D. اإلساءة عدم بشرط اآلخرین على التأثیر محاولة رأیھا/ رأیھ عن التعبیر 
E. المدرسیة القوانین و اللوائح من نسخة على الحصول. 
F. باآلخرین ضارة الخاصة ممتلكاتھ تكون اال على ممتلكاتال خصوصیة    
G. اإلنضباط مسائل في القانونیة جراءاتإلا حق لھ  
 

 الھاتف الطالب على خدمات قسم إلى بھ التقدم یمكنك إستفسار/  سؤال لدیك إذا
1654-436 )402( 

 

 IX  TITLE قانون/البند التاسع ال  
 

 مستقاة قانونیة لوائح و التعلیم مدیریة  تنفذھا التي العامة السیاسة و العمل خطط إنھا
 .  1972 سنة المنقح العام التعلیم نظام من

 
 تدعمھ الذي التعلیم في اإلنثى و الذكر بین تفرقة أیة  IX القانون/البند التاسع  یمنع

 .اإلتحادیة/الفیدرالیة الحكومة
 

                 اإلشتراك من) أنثى أم ذكر(الجنس أساس على شخص أي منع/ إبعاد یجوز ال"
 البرامج من أيٍ  في  تفرقة/ تمییز موضع یكون أن أو من، اإلستفادة رفض أو في،

 . الفیدرالیة الحكومة تمولھا مدرسیة فعالیة أو التعلیمیة
  

 جمیع و  التعلیمیة والبرامج  المجاالت جمیع IX القانون/البند التاسع  و یشمل /یغطي 
 . إستثناء بال الطالب

 
  : أنثى أم كان ذكراُ   نوعال إلى النظر دونأن تعمل  المدارس علىبأن  القانون ھذ ینص
 

 . للجمیع المختلفة الخدمات أو المعونة أو المساعدة تقدیم •
  خدمات أیة أو معونة أو مساعدة أیة من شخص أي حرمان عدم •
 . مختلفة معاملة أو عقوبات شروط أیة فرض عدم •
 المظھر أو  اللیاقة شروط تطبیق في آخر و شخص بین التفریق عدم •
 أو االستشارة تقدیم أو  التوظیف أو الدروس في وآخر شخص بین التفریق عدم •

   الریاضیة األلعاب
 

: التالي الرقم على االتصال یرجى IX القانون/البند التاسع عن إستفسار/ سؤال لدیھ من
1577-436-)402( 

 
 طالب بال سكن/مأوى (ھوم لس)
 HOMELESS STUENTS  

 الطالب   من مسكنھ فقد من معاملة عدم تطیبق على لنكن بمدارس العامة السیاسة تعمل
 ال الذین األطفال، السكن فقدان بسبب اآلخرین الطالب من غیره عن مختلفة معاملة
 جاء لما طبقاً  یأویھم ثابت لیلي مسكن لھم لیس و مأوى بال ھم للوصف طبقاً  لھم سكن

 . الفیدرالي القانون و الوالیة قانون في
 

ً  یعمل نائب المدیر العام للتربیة ً و منسقا ً مندوبا لخدمة الطالب الذین ال  خاصا
مع المسؤولین بالمدارس لتقدیم خدمات للطالب  ھذا المنسق یعمل  .مساكن لھم

تقدم لھم التالي من  " لیزون"  كموظف عالقات عامة سكن. و یعمل المنسقبال 
   خدمات ھي:ال
 

ل یتسجب الذین ال مسكن لھم یحددھم شخص مسؤول بالمدرسة ویقومالطالب  1
 عملیة إسكانھم.لتنسیق أسماءھم 

غیاب ألسباب غیر مدرسیة، و ھي غیابات تؤدي إلى رفع تقاریر إلى مكتب     B 
النائب العام و یمكن تصنیفھا كاآلتي:   

غیاب بمعرفة ولي األمر، و ھو غیاب یتصل فیھ والد(ة) الطالب / ولي أمره  .1
بالمدرسة إلعطاء خبر بالغیاب، في ھذه الحالة تقع المسؤولیةعلى الوالد(ة) / 

ولي األمر. یشمل ھذا النوع من الغیابات، الحاالت المرضیة، السفر مع األھل 
 أو موعد مع الطبیب. 

أخرى  ھي الغیابات التي لم یتصل ولي األمر على /بالمدرسة لتقدیم  غیابات    .2
 العذر / سبب غیاب الطالب.

 
 تصحیح لمساعدتھم في بالغیاب، األھل إبالغ ھي بالمدرسة العاملین مسؤولیة إن

خالل  واجبات من فاتھ ما متابعة الطالب الغائب على ،أبناءھم الطالب غیابات مشكلة
 الحصص و الدروس فھمتعلم و  مساعدة الطالب في المعلمین على كما الغیاب مدة
الغیاب. بسبب فاتت على الطالب التي  

 
قوانین الیعتبر الغیاب بدون عذر و التأخیر عن الحصص/الدروس مخالفة للوائح و

قیاسیة. ات مدرسیةعقوب ى ذلكعلة و قد یعاقب یالمدرس  
 

المسؤولون بالمدرسة خطاب إشعار إذا تغیب الطالب كثیراً و أفرط في غیابھ، یكتب 
تحذیر  للطالب الذي تكررت غیاباتھ لمخالفتھ قوانین الحضور اإللزامي لمناشدتھ 

باإلمتثال.  و إذا إستمر الطالب في الغیاب بعد كل ھذه المحاوالت و أصبحت الغیابات 
ماعاً مع مؤثرة على تحصیلھ األكادیمي، یعقد المدیر أو نائبھ، الباحثة اإلجتماعیة) إجت

الطالب أو ولي أمره أو أكثر لمناقشة مشكلة الغیابات المتكررة، األسباب ، مدة  (ة)والد
الغیابات خالل العام الدراسي، أو غیرھا من الظروف،.   خالصة األمر من ھذا 

اإلجتماع أو اإلجتماعات ھو إیجاد سبل التعاون و خطط  للتقلیل من الغیاب و تحسین 
إلى المدرسة بشكل منتظم.  إذا لم تثمر ھذه الجھود و المحاوالت، و  (ة)حضورالطالب

ظھرت حاالت تنذر بالخطر، یجب كتابة تقریر عن الظروف و األسباب لترفع إلى 
 القاضي المحلي. 

 
 16الیجوز للطالب االبالغ من العمر  79-202طبقاً لقوانین والیة نبراسكا رقم 

بھا قبل أن  ةومادمذھاب إلى المدرسة و الالأن یتوقف عن  18أقل من و  اماً ع
المرحلة الثانویة.  ال یعفى الطالب عن الحضور اإللزامي و الدوام  یتخرج من/یكمل

ما لم یقدم ولي أمره دلیالً بأن الطالب سوف یتم   79-201بالمدرسة طبقاً للمادة 
بحث إیقافھ عن المدرسة ألسباب و ظروف العائلة المادیة األمر الذي یتطلب 

 ً (ب) أو أن الطالب مریض و لیس عملى أو . الطالب عن العمل لمساعدة أھلھ مادیا
یجب اإلتصال  ،الحالة همن المستحیل تواجده في المدرسة بسبب المرض.  في ھذ

 بقسم شؤون الطالب لتحدید موعد إجراءات إیقاف الطالب عن الذھاب إلى المدرسة 
 

یجب  دراسة بمدارس لنكن العامة،العلى طلب ترك الطالب  موافقةال تإذا تم 
إتصال ولي أمر الطالب بقسم خدمات الطالب لتحدید موعد إكمال اإلجراءات 

 القانونیة إلیقاف الطالب عن الدراسة. 
 

بالممتلكات   اإلھتمام  
Care of property 

 معدات وأي واألثاثات واألدوات بالكتب اإلھتمام مسؤولیةالطالب  على تقع
 عن غرامة یدفع سوف شیئ أي كسر أو إتالف في یتسبب من . مدرسیة أخرى

 داخل األشیاء. األولى حالتھ إلى اإلستبدال، أو غرامة إعادة الشیئ  الفقدان الكسر،
 .الطالب(ة)غیر المقفولة على مسؤولیة  الخزانات"" اللكر

http://www.lps.org/
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سكن من الطالب وفقاً للقانون وذلك بعد الطلب من التوفر المواصالت لفاقدي 
  وفي حالة وجود ولي األمر یصیر اآلتي: .ولي األمر أو المنسق العام للبرنامج

 
ة، امإذا كانت المدرسة األصلیة للطالب فاقد السكن إحدى مدارس لنكن الع .1

منطقة لنكن، فسوف توفر لھ مدیریة التعلیم و ما یزال الطالب یسكن في 
 .المواصالت إلى و من المدرسة األصلیة

 
و إذا كان الطالب یسكن في منطقة ال توجد فیھا مدرسة من مدارس لنكن  .2

العامة، ، إال أنھ ما یزال یدرس في مدرسة من مدارس لنكن العامة على أساس 
و مدیریة التعلیم یجب أن أنھا ھي مدرستھ األصلیة، فإن المدرسة الجدیدة  

و إذا . تتفقا على تقاسم نفقات مواصالت الطالب إلى و من المدرسة األصلیة
 .لم یحدث ھذا اإلتفاق، فإن تكالیف المواصالت یجب أن تكون بالتساوي

 

 
  الخالفات/النزاع حل

DISPUTE RESOLUTION PROCESS 
: التسجیل االمشردین و إجراءات الطفالا النزاع بشأن حل إجراءات  

 
الوالدین  من شكوى وأ نزاع يأ بشان بتوضیح القرار العامة لنكن مدارس تقوم .1

فاقدي  مع بالعمل قانونیة رخصة لدیة یوما 30 لمدة جدید مرأ ولي یاتي. كتابةً 
 ویقدم فورا المدرسة في الطفل بتسجیل اللیازون المدرسة منسق یقوم  السكن.

 ستناف.اإل بحق شعارإ

 في سجل قد فاقد السكن الطالب أن منعلى التأكد  العامة لنكن مدارس تعمل .2
  المشكلة. حل نتظارإ فترة في المدرسة

وارد و  ھو كما االستناف في الحقالمكتوبة  مدیریة التعلیم إجابةتتضمن  .3
  005.03 فقرة 19 قانونبنبراسكا  التعلیم وزارة في منصوص علیھ

ً  وقبالحق إشعار   اپرفی ألحكام طبقا  
Notification of Rights Under FERPA  

و نیة) وأكثر(كمال اإلھلیة القان سنة أو 18 یمنح القانون الطالب الذین أعمارھم
:كالتالي حقوق خاصة بسجل/ملفات الطالبأولیاء األمور   

 
ً 45خالل (الحق في مراجعة سجل الطالب(ة) التعلیمیة  .1                 ) یوما

 .  إعتباراً من إستالم المدیریة طلباً بذلك

تقدیم طلب إلى مدیر أو الطالب البالغ المستحق ولي األمر ،  (ة)الوالدیجب على 
المدیر على سیعمل .  السجل المراد مراجعتھ اإلطالع علىالمدرسة للسماح ب

السجل وإبالغ األھل  بالوقت والمكان الذي سیتم  مراجعةترتیب كیفیة السماح ب
 . السجالت مراجعة و التأكد منفیھ 

 
 ولي بإبالغ تقوم فسوف التعدیل طلب قبول عدم التربیة  مدیریة ارتأت إذا أما

 جلسة في حقھ على بھا یحفظ التي بالطریقة وتوجھھ بذلك الطالب أو األمر
 . سماع

 
كل األطفال الذي ال مسكن لھم بالمدارس و یحصلون على  سجل. ی2

 دون تمییز ممثل غیرھفي المدارس من النجاح م التي تمكنھ الخدمات/الحقوق
و ، یستحقونھا التي التعلیمیة الخدمات عائالتھم و مأوى بال الطالب یتلقى .3

من فرص و غیرھا  النفسیة و العقلیة و األسنان  الصحیةالرعایة اإلحالة إلى 
 .المناسبة الخدمات األخرى

یحاطون علماً و أولیاء أمور الطالب فاقدي السكن/بال مأوى یتم إطالع .  4
بالفرص التعلیمیة و بالفرص ذات صلة المتوفرة/المتاحة ألبناءھم 

  ص للمشاركة في تعلیم أبناءھم.فرتزویدھم  بالطالب و 
 أمور أولیاء یقدم إلىشرح مفصل بحقوق الوالدین و الفرص التعلیمیة   .5

خدمات بموجب القوانین  بمكان تلقي ھؤالءسكن  فاقدي الطالب
  مطابخ الحساء.اإلتحادیة لألطفال بال مأوى، مثل المدارس، الشلتر و 

 .القانونیة للمسائلة  یعرض تسجیلھم عدم   .6   
ھم بكامل التفاصیل بطرق والقائمین على خدمتتتم إفادة أولیاء األمور  .7

 .أسالیب توصیلھم و الوسائل التي تنقلھم بموجب القانون و 
 

یعمل منسق خدمات إسكان الھوم لیس مع منسق الوالیة و المجتمع 
المحلي و المسوؤلین بالمدارس من أجل توفیر التعلیم و الخدمات ذات 

 .صلة بمصلحة الطالب
 

بال مأوى طبقاً لنص القانون، وأن تقدم لھ خدمات یجب تسجیل الطالب 
 التي سجل فیھا. ةرسع غیره من الطالب العادیین بالمدمتساویة م

  
مدرسة الطالب(ة) بال مأوى ھي المدرسة األصلیة /االولى  قبل فقدان أھلھ 
مسكنھم ، أو أفضل مدرسة بالنسبة لھ، تتخذ مدیریة التعلیم القرار بشأن 

 :على رغبة الطالب نفسھ. ویمكن أن یحدث اآلتيالمدرسة بناًء 
 
إذا سكن الطالب  مدرسة الطالب في فترة فقدان السكن/المأوى ( أو .1

خالل العام الدراسي، ما تبقى من الفترة من السنة سكن دائم 
 .الدراسیة

أو أن المدرسة التي یفترض أن یداوم بھا ھي المدرسة القریبة من  .2
 مكان سكنھ

 
بال مأوى ھي المدرسة األصلیة القریبة من سكنھ مالم  مدرسة الطالب  

تتعارض مع رغبة الطالب أو ولي أمره. إذا كانت المدرسة المعینة لیست 
بالمدرسة األصلیة أو المدرسة التي یرغب الطالب أو ولي أمره المدوامة 

نص بو  بتوضیح مفصل كتابةً   فیھا، فعلى مدیریة التربیة أن تخبرھم
المدرسة حتى یتسنى لھم اإلعتراض على قرار المدیریة. إذا إستئناف قرار 

كان الطالب بال مأوى شاباً وحیداً، فإن المنسق سوف یساعده على إتخاذ 
القرار مع حقھ في أن یطعن في ھذا القرار. في حالة عدم اإلتفاق و أثناء 
إنتظار الحل، یجب أن یتم التسجیل في المدرسة التي إختارتھا الجھة 

  .ولة وفقاً إلجراءات الحل المطروحةالمسؤ
  

یة حتى و لو لم تربالمدرسة التى تحددھا الفي سكن ال فاقدطالب الیسجل 
الوثائق المطلوبة للتسجیل مثل كشف عالمات المرحلة  الطالبیستخرج 

ستتصل مدیریة التعلیم بآخر مدرسة للطالب لتحصل  .السابقة أو الملف الطبي
إثبات مكان اإلقامة و  و األكادیمیة و غیرھا من الوثائقتقاریر بیاناتھ، العلى 

و إذا إحتاج الطالب فاقد السكن الحصول على سجلھ  غیرھا من المستندات. 
ق إلى منسبال سكن الطبي أو سجل التحصین، تحیل التربیة ولي أمر الطالب 

لیقوم بمساعدتھ للحصول على الوثائق الطبیة  فاقدي السكن إسكانشؤون 
من ولي تطلب المدرسة  قدو  .المطلوبة ریة و تقاریر التلقیح/التحصینالضرو
. بیانات الطالب، لإلتصالاألمر   
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 إسم المدرسة و تأریخ بدءه المداومة بھا 2
 درجات الطالب(ة) الحالیة  3
 نصف دوامحالة الطالب(ة) الدراسیة، ھل یدرس دواماً كامالً أم  4
 تاریخ و مكان میالد الطالب  5
 إشتراك الطالب في البرامج المدرسیة اإلضافیة                        6
 إنجازات الطالب الجوائز والمنح التي تحصل علیھا 7
 طول و وزن الطالب إذا كان مشتركاً في فریق ریاضي مدرسي  8
 وصورة للطالب  9

 ل تسجیلھ بمدارس لنكن العامةالتي داوم بھا الطالب قبمدارس المناطق /ال 10
  

، إال أن مدیریة التعلیم غیر مكلفة و ال ھي الجھة سبق ذكرهما مرغم على ال
الخاصة بنشر دلیل المعلومات الشخصیة و ال السجالت األكادیمیة للطالب. و 

ھي بذلك تعتقد بأن الكشف عن بیانات شخصیة و أكادیمیة للطالب قد تضر 
بما فیھا على سبیل المثال ال الحصر إذا كان من طلب بسالمة و مصالح الطالب 

الكشف عن بیانات الطالب شخصاً عابثاُ و مستھتر جنسیاً، فإن حصولھ على ھذه 
.المعلومات قد تمكنھ من الوصول إلى الطالب أو اإلتصال بھ  

من حق ولي األمر أو الطالب البالغ/الراشد رفض إدراج بیاناتھ الشخصیة و 
الدلیل.  ھناك مدة لرفض ذكر البیانات بالدلیل. یجب أن یكون  األكادیمیة في

الطلب كتابیاً و المدة ھي: إسبوعین من تأریخ تلقي ھذه المعلومات للمرة األولى.  
یرجى الكتابة إلى مدیر قسم الخدمات الطالبیة السید رس بمكتب التربیة مع ذكر 

اصة بإبنك الطالب(ة). طلب رفض ذكر البیانات الخفي و توضیح سبب اإلمتناع 
أو باإلتصال على قسم  LPSفي صفحة مدیریة التعلیم موجودة صیغة الطلب 

 شؤون الطالب. 
 

 في الطالب بیانات دلیل المذكورین أدناه و األفراد المؤسسات، الھیئات طلبت
 2020 أیار/ مایو و 2019 حزیرانیونیو/ بین ما الفترة

YMCA Youth Sports; LPS Foundation; Cornhusker Council, Boy Scouts of America; 
Silver Hawk Theatre; Music Go Round; Calvert Recreation Center, Lincoln Parks & 
Recreation; Campus Life; Meadow Lane Elementary PTA; Paul Adams Elementary 
PTO; Sheridan Elementary PTO; Road-Ready Driver Training; Nebraska Army National 
Guard; Maxscore Test Prep; Morley Elementary PTO; Nebraska Safety Council; United 
States Marine Corps; Hill Elementary PTA; Union Bank and Trust; Beattie Elementary 
PTO; United States Navy; Fredstrom Elementary PTO; University of Nebraska Lincoln; 
Niche Marketing Research; Irving Middle School PTSO; Camp Sonshine; Sonnenblume 
Studios; Champoux Detasseling; Zabloudil Photography; Ailes Detasseling; SCIP; Glock 
Detasseling; Shanon Munn; The Bay. 
 

بیانات الطالب من خارج مدیریة التعلیم نماذج أخرى و أمثلة لطلبات متكررة لدلیل 
ط  ب:  الصحف و قطاع التلفزیون، إتحاد/رواالنماذج تشمل ،على مستوى المنطقة

، (PTO/PTA) ي تي آپ، و ي تي أوپبالحروف  اأولیاء األمور والمعلمین یرمز لھ
ة و الفرق الریاضیة، ھیئة و/ أو دوائر التكریم و التشریف إلى أخره) الخدمات التجاری

التسویق لبیع المنتجات ذات صلة بالتخرج لطالب الثانویة (مثل كتاب الصور السنوي) 
  e.gمتعھد تورید المواد الغذائیة إلخ) و حفالت الرقص المسموح بھا في المدارس (

(prom dresses 
 

قد تسمح مدیریة التعلیم بكشف بیانات الطالب القدامى/السابقین دون التقید بالشروط 
 .ة بأحكام فیرباالوارد

 
ً  إشعاراً  أن لوحظ سبق، ما إلى باإلضافة    FERBA اپفیر بالئحة للعمل مطلوبا

 ولي موافقة دون األكادیمي سجلھ من الشخصیة الطالب بیانات/بمعلومات للسماح
قوانین  من§  99.31 الفقرة مع الحالة تطابقت إذا البالغ /الراشد الطالب أو األمر

 .  اپفیر
 

    
 

 
إنتاب الطالب أو  الحق في تقدیم طلب تعدیل سجالت/تقاریر الطالب التعلیمیة إذا.  2

  .أن المعلومات غیر دقیقة أو مضللةشعوراً بولي أمره 
 

یقدم األھل أو الطالب طلب تعدیل السجل/ملف التقاریر إلى مدیریة التعلیم 
أن یتضمن  یجب وذلك لتعدیل/تصحیح التقاریر التي یعتقد بأنھا غیر دقیقة.

الطلب نوع السجل المراد تعدیلھ مع توضیح سبب اإلعتقاد بأن المعلومات 
غیر دقیقة أما إذا ارتأت مدیریة  التربیة عدم قبول طلب التعدیل فسوف تقوم 
بإبالغ ولي األمر أو الطالب بذلك وتوجھھ بالطریقة التي یحفظ بھا حقھ في 

السماع سوف تقدم لولي األمر جلسة سماع. مزید من المعلومات عن إجراءات 
 أو الطالب المؤھل عندما یبلغ بحقھ في السماع.

 
   و األكادیمیة للطالبالحق في الموافقة على كشف المعلومات الشخصیة . 3

 )FERPA( اپیرف الحاالت التي یجیزھا قانونعدا      
    

تزوید وذلك عند األھل المشروعة. توجد حالة واحدة ال یتطلب فیھا  موافقة 
إن المقصود بالجھة .   الجھات المدرسیة الرسمیة التي لھا مصالح تعلیمیة

الرسمیة األشخاص الذین یعملون في دائرة التعلیم، كاإلداریین، المسؤولین أو 
الذین  الموظفین بمن فیھم موظفي الصحة،  موظفي الخدمات، أو األشخاص

الشخصیات اإلعتباریة الشركات التي لھا عقد مع  یعملون في مجلس التعلیم، 
مدیریة التعلیم لتوفیر عمل ما كالمحامین أو األطباء، أو األھل أو الطالب الذي 
یخدم في جمعیة رسمیة كالجمعیة التأدیبیة أو جمعیة النظر في المظالم أو الذي 

دیم طلب یجب على الوالد أو ولي األمر تق تساعده مدرسة أخرى إلنجاز أعمالھ.
المدرسة المختصة للسماح بكشف السجل المراد الكشف عنھ و  (ة)إلى مدیر
على ترتیب كیفیة السماح بفحص/مراجعة السجل  (ة)سیعمل المدیر.  مراجعتھ

.وإبالغ األھل بالوقت والمكان الذي سیتم فیھ فحص/مراجعة السجالت  
   

 إمتثال عدم عند الفیدرالیة / اإلتحادي تعلیمال وزارة إلى شكوى تقدیم في الحق. 4
  : الشكاوي یمتقد عنوان )FERPA(اپفیر قانون لقرارات التربیة مدیریة

 
Family Policy Compliance Office  

U.S. Department of Education  
400 Maryland Avenue, S.W.  

Washington, D.C. 20202-4605   
 

 الدلیل في  الواردة بخصوص المعلومات مالحظة
NOTICE CONCERNING DIRECTORY INFORMATION 

 
 أنواع التعلیم مدیریة حددت. المعلومات/ البیانات بدلیل التعلیم مدیریة تسمح قد

 تتضمن و الدلیل معلومات تعرف.  عنھا بالكشف تسمح التي الشخصیة البیانات
 : اآلتي

 
أولیاء إسم الطالب(ة) عنوانھ، رقم تلفونھ، قائمة بأسماء، أرقام تلفونات  .1

أمورھم  و عناوین بریدھم  األلكتروني(اإلیمیل)و تلفون مكان العمل و 
في   إسم، رقم تلفون شخص آخر  یستعان بھ في حالة الطوارئ

 األمور/الشؤون التعلیمیة.

http://www.lps.org/
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تتدخل التربیة بالمنع أو الموافقة و ال تعتبر كتابة الدرجات  مثل ھذه الممارسات ال
بمثابة كشف بیانات/معلومات شخصیة و ال تقاریر سجل الطالب. یفترض إعطاء 

 كل والد(ة)/ولي األمر أو الطالب الراشد موافقة خطیة للتربیة بكشف البیانات
في حالة غیاب  للدلیل و لیس ألھداف غیر أكادیمیة. یتعین إفتراض ھذا القبول
 الوالد(ة)/ولي األمر أو الطالب البالغ السن القانوني للتصرف. 

  
 حمایة خصوصة الطالب(ة)

STUDENT PRIVACY PROTECTION 
 

حمایة حقوق الطالب، بطریقة أخالقیة من أجل  جالالما تجري األبحاث في ھذ
في المدارس و أولیاء األمور و التربویین، و لحمایة وقت المعلمین و اإلداریین 

لتقلیل التأثیر على التدریس بالصفوف. یتعین موافقة الوالد(ة) أو ولي األمر 
الخطیة إلشتراك الطالب(ة) في دراسات بحثیة و تجمیع معلومات/بیانات لتقییم 

 المسائل المتعلقة ب:
 

 . اإلنتماء السیاسي1
إلى  الحرج. أھلھ أو الطالب تعرض قد عقلیة أمكانت  جسدیة صحیة، مشاكل  .2       
الجنسیة بالممارسة عالقة ذات مواقف تظھر سلوكیات.  3  
  للنفس تجریم ،إجتماعیة غیر ،قانونیة غیر سلوكیات.  4

.الشخص تسفل و تحقر تصرفات و       
.بعائلة الطالب قریبة صلة على ھم لمن الشخصیة اآلخرین قیم نقد.  5  
  مثلالمعترف بھم قانونیاً ممیزة مع  بعالقات اإلعتراف  .6
الدین ورجال األطباء ،المحامیین       
الدینیة الممارسات و الدیني عائلتھ أو الطالب إنتماء.  7  
 المدرسیة الوجبات على اإلعفاءات للحصول طلب حالة في إال(الدخل معرفة.  8

  . المخفضة  السعر و اإلعفاءات عن الرسوم الطالبیة) أو  المجانیة
     

من حق الطالب أو والدیھ/ولي أمره الرفض أو اإلمتناع عن اإلشتراك في مثل ھذه 
 األبحاث. 

 
یجوز لھم عدم اإلشتراك في مثل ھذه الدراسات البحثیة بغرض التقییم.  كل األبحاث 

و غیرھا من المقابالت إلستطالع اآلراء بھدف التقییم و غیرھا من اإلستبیانات 
ألمور لإلطالع  و المراجعة. یجب تقدیم طلب لمدیر المدرسة متاحة للوالدین/أولیاء ا

 لإلطالع على مثل ھذه الدراسات البحثیة. 
 

  العملي التدریب بغرض بالفیدیو التصویر/ التسجیل
      Videotaping  

            for Practicum and Student Learning 
و  العملي التدریب بالجامعاتلمعلمین ا كلیات طالب من یطلب األحیان، بعض في

 یتم. التدریس لممارسة طریقة العملي التطبیق تحلیل من للتمكن الفیدیو على التسجیل
 قانونیتطلب . بالجامعة علیھم المشرفین ومع بالكلیة أقرانھم مع الفیدیو تحلیل

 نشر عدم القوانین من وغیرھا  (FERPA)التعلیمیة األسرة حقوق و الخصوصیة
 لنكن مدارس لطالب العملي للتدریب التسجیل من كجزء بالطالب الخاصة البیانات
 تستخدم سوف.  آخر شخص ألي بھا السماح عدم و المستندات ھذه حفظ و العامة

 العملي التدریب من كجزء فقط التدریب لغرض الفیدیو تسجیل و الخاصة البیانات
 التخلص یجب الفیدیو تسجیل و بیانات على یحتوي ما كل.  التدریس أسالیب و لطرق

 في الخبرة إكتسابو  التدریب من الطالب إنتھاء و النقاش و التحلیل بعد بإتالفھ منھ
 . التدریس مجال

 
إذا كنت ال ترغب في تصویر إبنك الطالب أو إبنتك لغرض التدریب، نرجو إخبار 

. لعائلتكذلك في إستمارة البیانات اإلحصائیة ب يمكتب اإلستعالمات المدرس  
 

 أمر صدور  حالة :مثالال على سبیل القاعدة ھذه لتطبیق إستثنائیة حاالت ھناك
 في و البیانات بدلیل المعلومات ذكر حاالت قانوني، إحضار مذكرة أو قضائي

 القانوني السن بلغ الذي للطالب أو األمر ولي)/ ة(للوالد البیانات كشف حالة
 مدیریة على یستوجب الذي فیربا قانون  من§  99.32  بالفقرة العمل یستوجب

 في الحق الطالب أو األمر ولي)/ ة(للوالد. البیانات بكشف اإلذن كتابة التعلیم
 الطالب معلومات/ ببیانات تسمح و التعلیم مدیریة تكشف قد و.  السجل مراجعة

 مسبق مكتوب إذن على الحصول دون األكادیمي الطالب سجل من الشخصیة
 . للتصرف القانوني السن البالغ الطالب أو األمر ولي)/ ة(الوالد من

 
 إطار في المدرسات / المدرسین فیھم بمن أخرى مدارس من للمسؤولین یسمح •

 الفائدة نطاق في  بأنھا المدرسة تعتقد التي و التعلیمیة المعاھد و المؤسسات
 غیرھم أو المتطوعین اإلشتساریین، المتعاقدین، لھم، المسموح یشمل.  العلمیة

 قانون  في الواردة  الشروط توفرب خارجیة تعلیمیة مصالح لھا التي الفئات من
 . فیربا

 العالي  التعلیم التعلیمیة، المؤسسات أخرى، مدارس من للمسؤولین و  •
 بیانات طلب كان و بھا إلتحق قد أو بھا اإللتحاق إلى الطالب یسعى حیث

. التحویل أو اإلنتقال التسجیل، لغرض عنھ الشخصیة المعلومات و الطالب
 . فیربا أحكام تطبیق المذكورة الحاالت كل في یجب

 العام، النائب المتحدة، الوالیات في العامة المالیة الرقابة یمثلون منادیب •
 مستوى على و المحلیة التربیة في المسؤولین للتعلیم، العام السكرتیر

 ببیانات السماح یتطلب قد. نبراسكا بوالیة التعلیم مدیریة مثال الوالیة
 برامج دعم أو الفیدرالیة المحاسبة لتقییم فیربا أحكام إلى الرجوع الطالب
 القوانین لمتطلبات متثالاإل و الخضوع أو لتطبیق أو الوالیة، في التعلیم

 . البرامج لھذه المطلوبة
 لحصول الطالب على المساعدات المالیة لمواصلة التعلیمالبیانات الالزمة  •

، إذا كانت البیانات ضروریة ابالمعاھد العلیا و الجامعات التي تقدم إلیھ
لتحدید إستحقاق الطالب للدعم/المساعدة، مقدارھا، شروط المساعدة، 

 .تسلیم المساعدة/اإلعانة أو تحدید المدة و تحدید شروط اإلعانة
الذین إلى المسؤولین باألجھزة اإلداریة الرسمیة الوالئیة منھا و المحلیة  •

یقومون بكتابة تقاریر خاصة و التبلیغ عنھا طبقاً لقانون الوالیة الخاص 
 .بنظام محاكم األحداث لتمكین النظام من الخدمة بفاعلیة قبل الحكم

 (أ)المنظمات التي تجري أبحاثاً لمدیریة التعلیم أو نیابةً عنھا من أجل:   •
لتدابیر برامج  (ب)المشروعة، إدارة اإلختبارات التنبؤ بالمستقبل  التنمیة

  اإلعانة الدراسیة المالیة (سي) لتطویر طرق  و أسالیب التدریب. 
  قیامھم بأعمالھم.للإلعتماد و التصدیق على المنظمات  •
  IRSآي آر إس مرتبط بمر األإذا كان  القاصرلولي أمر الطالب  •

  قانون أو األوامر القضائیة إمتثاأل لل ضریبي  لغرض
 لإلمتثال ألمر قضائي أو مذكرة إحضار صادرة بصورة قانونیة.   •
ئ التي تندرج تحت إلى المسؤول المختص  بالصحة أو السالمة، الطوار •

 . FERPAا پرأحكام قانون فی
معلومات حددت مدیریة التعلیم بأنھا (دلیل بیانات بموجب أحكام قانون  •

 . FERPAا پرفی
 

السیاسة العامة إلدارة التعلیم ھي سریة بیانات الطالب األكادیمیة عدا البیانات 
. و ال تسمح مدیریة التعلیم بأي أعمال  FERBAاپالمسموح بھا طبقاً لقاعدة فیر

من شأنھا كشف البیانات األكادیمیة للطالب.  في حاالت إستثنائة یسمح بنشر 
و عرضھا لآلخرین، كما في حالة التصحیح حیث یستعین بعض أعمال الطالب أ

المدرسین/المدرسات باشخاص من الموظفین بالمدرسة، المتطوعین، أو زمالء 
من الطالب للمساعدة في كتابة درجات أعمال الطالب أو إعادة النتیجة المتحصلة 

للطالب.  
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بأھلیة الخاص  504ب القسم جوالدین/ولي األمر بموال إشعار و توضیح لحقوق
 1973ون التأھیل لسنة الطالب(ة) المعاق وفقاً  لقان

Notice to Parent of Rights Afforded by Section 504 of the 
Rehabilitation Act of 1973 

    
 بأھلیة الخاصة اإلتحادیة القوانین بموجب الممنوحة للحقوق وتوضیح شرح التالي

 الخاصة بالقرارات إخبارك ھو القانون ھذا من الھدف و القصد. المعاق) ة(الطالب
 بكل و إبنتك أو إلبنك المالئم التعلیمي النظام تحدید و بالتقییم  إخبارك و ، بإبنك

 لك الحق في: .إحترام
 

ً  إبنك أو إبنتك إستفادة .1  تفرقة دون ةالعام یةالتعلیم برامجمن، ال و تلقیھ نصیبا
  اإلعاقة بسبب

ً  التربیة من نصائح و توجیھات على الحصول لك الحق في .2  للقانون طبقا
  .اإلتحادي/الفیدرالي

 إبنك حالة تحدید عن إحترام بكل إفادة و إشعار على الحصول لك الحق في .3
  .الدراسة في مكانتھ أو التقییم الطالب،

  مجاني عام تعلیم على الحصول في الحق إبنتك أو بنك إل .4
 مماثلة بوسائل تعلیمھ یتم أن و الخدمات یتلقى أن إبنتك أو إبنك حق من .5

 العجز/اإلعاقة ذوي الطالب من غیره تعلیم بھا یتم التي لتلك
ً  حالتھ إلى ینظر وأن إنفرادي بشكل تقییم إلى یخضع أن إبنك حق من .6   طبقا

 .خدمات من علیھا تنص وما  504 لًلمادة
 یتم.  صالحیتھ و إستحقاقھ لمعرفة حالتھ تقییم یتم أن إبنتك/إبنك حق من .7

 عدیدة جوانب معرفة على بناءً  لھ بالنسبة المالئم المكان تحدید قرار إتخاذ
 والخیارات المالئم المكان في الوضع بإجراءات خبیر شخص قبل من عنھ

 مدیریة بإشراف خاص تعلیم نظام في إبنتك /إبنك تسجیل تم إذا. المتوافرة
 .التربیة

 نظام لتحدید ُخرى اال اإلختیاریة األماكن إلى توصیلھ یتم أن إبنك حق من .8
  .وتتحمل تستطیع مما أعلى نفقات بدون یناسبھ الذي التعلیم

 األنشطة في اإلشتراك فرص على یحصل أن إبنتك أو إبنك حق من .9
 التربیة/التعلیم مدیریة وتدیرھا تقدمھا التي منھجیة الال المدرسیة

 الخاصة التقاریر و الطالب تصنیف بقرار الصلة ذات التقاریر جمیع راجع .10
  .لھ بالنسبة المالئم الوضع بتحدید

 ونسخة بالتوضیح طلبك على رداً  التربیة مدیریة من تستلم أن حقك من .11
 بإبنك الخاصة للتقاریر مترجمة

 ھناك كانت إذا إبنتك أو بإبنك الخاصة للتقاریر تعدیالً  تطلب أن حقك من .12
 وبطریقة مضللة أنھا و صحیحة تكن لم التقاریر بأن التصدیق تستدعي أسباب
 ھذا التعلیم مدیریة رفضت إذا. الخاصة إبنك حقوق تنتھك قد أنھا أُخرى

 .السماع في بحقك إخبارك و كافي بوقت بذلك كإقادت یجب الطلب،
 من حقك رفع شكوى/تظلم إلى المكاتب المحلیة. 13
المتخذ بشأن تحدید وضع إبنك/إبنتك و ما یستحقھ من حقك طلب سماع القرار  .14

من خدمات و برامج تعلیمیة و اإلجراءات التي تتخذ حین السماع. جلسة السماع 
تعقد في مدیریة التعلیم بقسم شؤون الطالب. من حقك الرد على ما تقدمت بھ من 

طلب. من حقك طلب سماع القرار المتخذ بشأن تحدید وضع إبنك/إبنتك و ما 
تحقھ من خدمات و برامج تعلیمیة و اإلجراءات التي تتخذ حین السماع.  تعقد یس

 .جلسة السماع في مدیریة التعلیم بقسم شؤون الطالب
 

Field Trips  لمدرسیةاالرحالت  
 أولیاء على یجب   .الدراسي المنھج من ءً جز تبرتع المیدانیة الزیارات/الرحالت

 على التوقیعالسماح ألبناءھم الطالب بالذھاب إلى الرحالت المدرسیة و  األمور
ه من الطالب أمر ولي یوافقمن لم . العائلة بیانات إستمارةالموافقة بذلك على 

 . بدیلة مھام یعطى ب بلاذھسمح لھ بالالغیر متعاون ال ی الطالب و ،بالذھاب
 

م السینرجينظا الطالبم  أولیاء األمور و إلستخداالمبادئ العامة    
LPS SYNERGY PARENTVUE(PVue)    

     AND STUDENTVUE (SVue)  
PERSONAL USE POLICY GUIDELINES FOR 
USE  

 
 المدرسین و الطالب األمور، أولیاء إلستخدامث حدِ معین إستُ  نظام ھو السینرجي نظام

 . األكادیمي )ة(الطالب آداء متابعة و معرفةو ل ،تسھیل الحصول على المعلومات بھدف
 إخالل ي. أالحذر توخي الطالب یجب بیانات و معلومات سجل سریة على للحفاظ

  .الحساب بقطع اإلستفادة توقف إلى یؤدي قد النظام لھذا إستخدام سوء أو 
 

 بعدم توخي الحذر الحساب، فتح الطالب/ولي أمره الذي المستخدم، على یجب •
 بیانات تدمیر أو باإلنترنت أو المنطقة، بمدارس الخاصة بالشبكة اإلضرار

  .غیره أو الحساب فتح أجلھ من الذي الطالب
ً  المستخدم على یجب •  اآلداء لمعرفة فتح الحساب عدم األمر ولي أو كان طالبا

  الخصوصیة قوانین  كإنتھاك غیر قانوني، فعل أي في إلستخدامھ األكادیمي
 البیانات. سریة و

 على التعدي و إنتھاك إلى یؤدي حساب أي فتح عدم المستخدم على یجب •
 .العوائل /األسر من غیره حقوق و اآلخرین الطالب خصوصیة    

  
 معلومات/بیانات نشر عن مسؤولة غیر العامة لنكن مدارس/التعلیم مدیریة إن

 قبل من المرور كلمة و للمستخدم الكافیة الحمایة عدم بسبب السریة الطالب
 شخصاً ما  أن وقت أي في تعتقد كنت إذا .األمر ولي أو الوالدین ،)ة(الطالب

 أو الطالب إبنك بیانات سجل إلى الوصول والسر و كلمة المرور  إسمب لھ تسمح لم
 كلمة نسیت أو فقدت إذا و  .المدرسة في مسؤول أكبر تبلیغ علیك یجب إبنتك،

 .مساعدة على لوحصلل بالمدرسة اإلتصال الرجاء المرور،
 

 ParentVue (PVue) and StudentVue (SVue) ب حسا ینقل أن یجب ال
 رجون  أمنیة، إلسباب لاإلیمی طریق عن أو التلفون/الھاتف عبر المعلوماتي

 كلمة و مشترك إسم على یحصل سوف طالب أي و أمر ولي كل أن إلى التنبھ
 المشترك إسم بخصوصیة التعامل في المسؤولیة ترضنف  .منفصل/مستقل مرور

 األلكتروني البرید لعناوین السلیم الدخول و شخص بكل صةالخا المرور كلمة و
 ألي المنظومة في المكتوبة البیانات كافة بإطالع السماح على توافق أنت و

 ParentVue (PVue) فیو ستیودننت/فیو بالبیرنت صفحتك على یتطلع شخص
and StudentVue (SVue) 

 
 

 بالتجنید  لإللتحاقتنبیھ بشأن الكشف عن بیانات الطالب 
Notice Concerning Disclosure 

of Student Recruiting Information 
 
 العسكریة للمعاھد یتطلب القانون الفیدرالي من مدارس لنكن العامة السماح  

 لمعرفة الثانویة المدارس طالب بیانات/شبكة معلومات/نظام إلى بالدخول
 األمر أرقام التلفونات.  لطالب المرحلة الثانویة و لولي و العناوین األسماء،

ببیاناتھ/بیانات إبنھ الطالب أو إبنتھ للسلطات  السماح عدم طلب في لحقا
العسكریة بغرض التجنید (مثل: اإلسم، العنوان، أرقام التلفونات) و ال للمعاھد 

فقتھ  المسبقة.  سوف تستجیب العلیا بدون علم الطالب أو ولي أمره و موا
أو ولي األمر  (ة)و على الطالب اتطلبمتھذا الو تعمل بمدارس لنكن العامة 

 ."اإلستقبال"طلب عدم السماح بالبیانات من المكتب الرئیسي بالمدرسة
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 Sack Lunches  .الغداء وجبة أكیاس
 أكیاس ونعدی سوف بالكافتیریا المسؤولین فإن الغداء، وقت بعد ما إلى متدست الرحلة كانت إذا

 الغداء بأكل یسمحال .   إسبوعین قبل بالكافتیریا المسؤولین تنبیھب.  یرجى للطال الغداء وجبات

إلشراف على الطالب في جمیع أنشطة و فعالیات الرحلة من مسؤولیة المعلم(ة) المسؤول عن ا .بالباص
 الفعالیة

Athletic and/or Activity Trips 
Athletics and Activities.  حالت الریاضیة و / أو غیرھا من الفعالیات تحتاج إلى تنسیق و حجز یقوم بھ الر

  الفعالیة أو مدیر المدرسة وفقاً للجدول المصرح بھ.المشرف على النشاط أو 
 

الفعالیات الریاضیة و األنشطة العامة یشرف علیھا المشرف    .Other trips :غیرھا من الرحالت
 الریاضي أو  الموسیقى العام، غیرھا یتم اإلشراف علیھا و تنسیق المواصالت لھا من قبل المسؤولین /مدیر المدرسة.

 
إستخدام سیارة خاصة بدالً من الباصات إذا إنطبق اآلتي:یمكن   

 یقود السیارة شخص مرخص لھ قیادة السیارة، بموافقة من المدیر و أن یشرف علیھا شخص بالغ. .1
 أن إشتراك الطالب غیر إلزامي .2
 موافقة ولي أمر الطالب خطیاً بذھاب إبنھ الطالب أو إبنتھ بسیارة خاصة .3
 الطالب(رسوم) أو أقساط تدفع لمن یقود السیارة غیر النفقات الفعلیة التي أنفقتال مصاریف على  .4
 على أن یحمل من یقود السیارة تغطیة تأمین عن المسؤولیة على األقل .5
أن ینطبق على السیارة جمیع متطلبات السیارة الصالحة للقیادة طبقاً لقوانین والیة نبراسكا الضرورة  .6

 اب.الالزمة  لنظم حمایة الرك
 

 المطلقین الوالدین حقوق
Rights of Divorced Parents 

من سیاسات و خطط عمل مدارس لنكن العامة إتاحة الفرصة لألبوین المنفصلین 
و تیسیر المعلومات األكادیمیة لكِل منھما. طالق و إنفصال األبوین یحفظ 

ستطیع أبناءھم/األطفال مالم یتغیر بأمر قضائي من المحكمة. ی بشأنحقوقھما 
حاضن لألطفال طلب نسخ من الخطابات التي ترسل من والد(ة) الغیر ال

 الطفل لترسل إلیھ على عنوانھ.  الوالد حضینالمدارس إلى 
 

المدرسة  (ة)إذا حدث أي تغییر في حقوق أي من الوالدین، یجب حصول مدیر
على نسخة من أمر المحكمة تنص على التغییرات التي حدثت. سوف یتبع 

المسؤولون بالمدرسة القرارات المكتوبة و التوجیھات المذكورة في ھذا النص و 
غیرھا من التوجیھات الخاصة التي یتقدم بھا والد الطفل أو والدتھ بخصوص 

 .من المحكمة الحضانة القانونیة و التي تتسق مع األمر الصادر
 

سوف تبذل جھود/محاوالت لشمول األبوین بزیارة األطفال في المدرسة، و سوف 
یطلب من األبوین حل و معالجة مشاكل زیارات أبناءھم  في المدرسة بعیدا عن 

البیئة المدرسیة. تواصل أي من األبوین مع األبناء،  یجب أن ینصب في مصلحة 
 .الطالب و رفاھیتھ

 
 55101 الئحة الطالب رقم 

 الحاضن/الوصي التعامل في الشؤون الدراسیة مع  غیر الوالد(ة)

 مدارس . المحكمة بواسطة تغییره یتم مالم األبوین حقوق جمیع لھ بالتبني أو بالمیالد ة)(والد أي
  .تعسفیة بصورة الحقوق ھذه تغییر على تعمل ال سوف العامة لنكن

 
 الوصي غیر للوالد رفض أو السماح عدم الوصي الوالد وطلب طلقانمنفصلین/م ناالبوا كان إذا
 قسیمة أو المحكمة أمر المنكر أبرز إذا الطلب ھذا المدرسة إدارة تحترم الحقوق، ھذه لھ أنكر أو

 یفترض المكتوب، المستند ھذا یقدم لم إذا . الحقوق ھذه الوصي غیر (ة)للوالد بموجبھ ینكر الطالق
 تم إذا .الطفل سجل إلى و الطفل إلى الوصول في بالتساوي الحق األبوین لكال المحكمة سماح

 أن یجب . توجیھات من فیھا ورد ما إتباع المدرسة على یجب المحكمة، أمر أو الوثیقة إحضار
 القانونیة بالوصایة ة)(الوالد من مقدمة الطفل إلى بالوصول خاصة إضافیة توجیھات أي تتفق
  .المحكمة من أمر
 
الوالد الوصي/الحاضن سوف یتلقى معلومات روتینیة عن الطفل بما فیھا إشعار باإلجتماعات  

المدرسیة  بصورة مستمرة. و ال یحصل غیر الحضین على ذلك بإستمرار.  و مع ذلك، إذا طلب 
المجال، یجب الوالد غیر الوصي ھذه المعلومات و لم تمنعھ المحكمة و تنكر علیھ حقوقھ في ھذا 

 أن یسمح لھ بذلك.
 
إذا أراد الوالد غیر الحاضن أن یحضر إجتماعات أولیاء األمور مع المعلمین بشأن إبنھ/إبنتھ،  

یعطى أوقات حتى یحضر كل منھما اإلجتماع على إنفراد.  یجب تحدید موعد منفصل إذا سبق أن 
 أخبر الوالدین بموعد اإلجتماعات/المؤتمرات.

 
 
 

 
 

 
اإللتزام  الطالب و على الرحلة. أثناء الباص في الطالب عن مسؤول المعلم(ة)

 الباص.  بركو بقواعد اإللتزام و الباص داخل باإلنضباط
یجب  للمساعدة و اإلشراف، الطالب مع الذھاب في األمور أولیاء من یرغب من

الموجودة بصفحة  onlineعلیھ مأل إستمارة التطوع على اإلنترنت أون الین 
 قد  . 3على طلب التطوع رقم  مدیریة التعلیم و أن یحصل على الموافقة/التصدیق

 .مجال ھناك كان إذا الباص بركوب األمر لولي یسمح
 

 الزیارة/المدرسیة الرحلة في المرافق  للطالب المتطوع األمر ال یسمح لولي
 المیدانیة إحضار أبنھ/إبنتھ أو أبناءه الصغار للذھاب معھم إلى الرحالت المدرسیة 

 
بإحضار أشقاء اإلشراف /الرعایةبال یشجع ولي األمر الذي ال دور لھ في الرحلة 

التلمیذ المشارك في الرحلة األصغر لركوب باص المدرسة المخصص للرحلة.  
في مدارس لنكن العامة و لدراسي فإن الرحالت المدرسیة مرتبطة بالمنھج ا

   المقصود بھا تالمیذ الصف المعین بالتحدید للتركیز في تجربة تعلیمیة.
 

إذا حدث إخالل بالنظام و تعطیل لترتیبات الرحلة من ولي األمر المرافق أو من 
أبناءه غیر الطالب، و لم یبالي ولي األمر بذلك، قد یطلب منھ/منھا مغادرة 

 الرحلة. 
 

من   المتبعة/المطبقة بمدیریة التعلیم،  ,Regulation 3710.3طبقاً للسیاسة 
أولیاء األمور و غیرھم من البالغین سوف   یرافق الطالب في رحلة مدرسیة من

 إلى الرحلة أو الباص. ملن یسمح لھم بإحضار أشقاء الطالب معھ
 

 Regulation 37103ة الئح
 BUSINESS عمالأمھام/
 بالمدرسة عالقة لھا رحالت – الترحیل/النقل 
 

Transportation — School-Related Trips 
 معینة سیارات توفر سوف المدرسة، إلى – المنزل من المواصالت متطلبات تلبیة بعد

 إنتھاء بعد المواصالت توفر قد و .التعلیمیة المیدانیة الزیارات/المدرسیة الرحالت في لإلستخدام

ً  السبت أیام أو و الدوام/الدراسي الیوم  :التالیة للوائح طبقا

 

 المیدانیة الزیارات/مدرسیة رحالت إلى بالباص الترحیل/النقل
Bus Transportation for Field Trips 

 على یجب بالباص، توصیل إلى األمر إحتاج إذا   .Arrangements .التنسیق/الترتیبات

 .للتعلیم العام المدیر مساعد قبل من المحدد النحو على التوجیھات و اإلجراءات إتباع المدراء

 

 :المدینة نطاق على العام التنسیق/الترتیبات

City-wide coordination الرحالت/المیدانیة الزیارات بغرض الباصات إستخدام ینسق 

 إستخدام العام المدیر من یتوقع المواصالت و النقل لخدمات العام المشرف مع المدرسیة

 .الكفاءة من قدر بأكبر المتوافرة/المتاحة المواصالت
  

 سیر أثناء الباص في الطالب إنضباط عن مسؤول ة)(المعلم Rules .اللوائح/القوانین

 .العادیة األوقات في الباص قواعد ركوب نفس إلى الباص داخل الطالب یخضع .الرحلة

 

 .المدینة خارج للزیارات مواصالت
Out-of-city transportation   الباصات جدول وضع المواصالت و النقل مكتب خولی 

 تحدید یجب .المدینة خارج المیادانیة الزیارات/المدرسیة للرحالت المدینة أو للمقاطعة المملوكة

 .لإلستخدام العامة المبادئ و للتوجیھات وفقا التجاري النقل مستخدمي

 

 -الدوام أوقات غیر في المواصالت
 Transportation outside school hours إستخدام تنسیق/ترتیب یمكن. الدراسة ساعات خارج 

 قسم مععتیادي اإل الدوام/الدراسي الیوم إنتھاء بعد أو اإلسبوع نھایة عطلة أیام في للباصات محدود

 .للنقل الفعلیة التكلفة أساس على نسبتھم دفع المدارس على یجب. المواصالت/النقل

 .المیدانیة الزیارات/المدرسیة الرحالت رسوم

Fees for Field Trips كانت إذا مدرسیة رحلة إلى ذھابھم عند الطالب على مواصالت رسوم ال 
 .الدراسي البرنامج من جزء الرحلة كانت أو العادي الدراسي الیوم من جزء الرحلة

 النقل شركات من النقل وسائل تأجیر تشمل التي الخاصة أو الموسعة المدرسیة للرحالت التخطیط یتم

 :بتوفیر المصروفات من ذلك غیر أو المدینة خارج مسافات إلى لرحالت أو األخرى،

 للطالب فردي تقییم تفادي/تجنب فیھا یتم بطریقة الرحلة تكالیف جمع یتم .1

 لإلشتراك متساویة فرص لھم المجموعة، أعضاء الطالب جمیع .2
 ال الذینالطالب  رغبتھم، ضد العادي الدراسي الیوم خارجفي رحلة  المشاركة على الطالب یجبر ال .3

 مالئمة أخرى ترتیبات لھم توفر اإلشتراك في یرغبون
 

. 
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قد یطلب من الطالب الذین ینتھكون قواعد أو لوائح مدیریة التعلیم، الخضوع إلى 

القواعد، اللوائح و تشتمل كشف/فحوص للتقییم على نفقة مدیریة التعلیم.  
الممارسات على نماذج و أمثلة، مثل قوائم مرجعیة تتبع و یستعین بھا المسؤولین 
  التربویون في سجل تقاریر السلوكیات الملوحوظة و تحدید خطة العمل المناسبة.  

  
 المخدرات من إخطار/إشعار أولیاء األمور خلو و أمان المدارس

 تنبیھ/إشعار ألولیاء األمور:
Safe and Drug-Free Schools Parental Notice   
NOTICE TO PARENTS:  

أحكام عمال  كانت إذا ،التعل�م متخلف عن طفل أي ترك عدم قانون/ب�
 و المخدرات، بمخاطر توع�ة إرشادات/ دروس و دورات عبارة عن المعلومات

 و�ي  �ستطيع األ�اد�م�ة، الدروس عدا المخدرات من و  خال�ة آمنة مدارس عن
اك أن األمر ض ع� إش�ت ي  الطالب إبنه �ع�ت

 �خطر أن ع� الدورات هذە مثل �ض
اضه مدي��ة   التعل�م ب�ع�ت

�
 الطالب سحب يتم اإلخطار، هذا إستالم عند. خط�ا

نامج من اك عن �ع�ض  أو النشاط ال�ب ض عل�ه ف�ما اإلش�ت  .أمرە و�ي  إع�ت
 
 

 حیوانات بالمدارس
Animals in Schools 

 
 إحضار للمسؤول یسمح قد اإلدارة، موافقة على الحصول بعد و نادرة حاالت في

 .للمنھج اإلیجابي والفھم التعلم عملیة تسھل و تدعم كوسیلة المدرسة إلى حیوان
 

 :التالي على یشتمل اإلداریة الموافقة طلب في النظر
 

 .بالدرس الحیوان تواجد عالقة ما اي بالدراسة، الحیوان حضور یرتبط كیف   •
 األطفال تعلم على الحیوان تواجد تأثیر   •
 على سبیل المثال الطالب، سالمة على خطورة أیة الحیوان لوجود ھل و   •

 .العدوى أو الحساسیة تھیج

 التالي إرشادات/توجیھات واجبة اإلتباع مع جمیع الحیوانات في المدرسة: 
 توجیھات  یتبع سوف المنھج من كجزء المدرسة في بھ یحتفظ حیوان .1

 في المثال: (حیوان سبیل على المناھج في مختص یحددھا إرشادات و
 العلوم). حصة  

 التطعیم) و/الحیوان (التحصین تلقیح یثبت ما إبراز من .  التحقق2
 إحضار موافقة على الحصول قبل المدرسة على مدیر(ة) ھذا عرض
 .الكلب أو الھرة/القطة

 داخل محفوظة تكون أن یجب األخرى المخلوقات أو .  الحیوانات3
 .حاویة أو قفص     

 إلى مخاطر ھذا یعرضھم فقد الحیوان الطالب یلمس / یمسك اال یجب ..4
 السناجب، عضة /مثل  العض بأذى، اإلصابة كالمرض،     

 القرود   و البوم الخفافیش،      
 من الكافیة، الرعایة على المخلوقات و الحیوانات تحصل أن .  یجب5

 .أصحاء و البقاء للعیش مناسب مكان و الماء، الغذاء،     
ً  الحاویة أو بالقفص اإلحتفاظ .  یجب6  بقایا من بالتخلص نظیفا

 .األوساخ و الفضالت األغذیة،     
 األمور بكل أو اللدغة حاالت في المدرسیة الممرضة إخبار یجب .  7

 .الحیوان بتواجد صلة ذات    
 

 من یتوقع ال الجید، التواصل في یساعد ال أحدھما سلوك أو الوالدین سلوك  كان إذا
 بعض إجراء مع اإلجتماع وقت جدولة إعادة علیھم بل اإلجتماع مواصلة المسؤولین

 .المناسبة التعدیالت

 قد التي كانت  الحالة ملف عن المسؤول مثال، على كلیھما "الحاضن/الوالد مصطلح( یشیر 
 الطفل. حضانة لھ أعطیت

 
 مدارس أمنة و خالیة من المخدرات

Safe and Drug-Free Schools   
 

 البیئة والمجتمع المدارس، خلو لضمان قانونیة لوائح و نظم العامة لنكن مدارس تطبق
 بجعل برنامج المدیریة الفیدرالیة.  ان لًلقوانین وفقاً  المخدرات من بھا المیحط

 جیدة اسس ومبادئ على تقوم المخدرات من خالیة جوارھامحیطھا/ و المدارس
 و وقائیة برامج و تقدم .للمخدرات الضارة اآلثار لتفادي القانون بحسب مطلوبة
 الطالب.  تشمل سن/عمر حسب المخدرات والكحول وآثار مشاكل لفھم شاملة تربویة

 لجمیع والكحول للمخدرات والخاطئ للفھم الصحیح تعلیمیة مناھج البرامج ھذه
تربویین ال لكل وتوجیھات تدریبات أیضا المدیریة تقدم أعمارھم كما بمختلف الطالب

 .خصوصال اذبھ
 

 التي العامة و المدارس في العام للسلوك المطلوب المستوى عن مسؤول طالب كل
 أي في أو في المدرس الكحول و المخدرات توزیع أو إستعمال حیازة، تجرم و تمنع
 الذكر السالفة المحظورة من األفعال أي إنتھاك ة.مدرسی فعالیة/نشاط فیھ یجرى مكان
 .القانون تطبیق إلى یؤدي

 
إرتكاب أيٍ فعل من االفعال المحظورة المذكورة أعاله سیؤدي إلى فرض عقوبة 

عن الدراسة  تأدیبیة في حدود القوانین المعمول بھا، بما في ذلك تعلیق/إیقاف الطالب
ً لمقاضاتھ الطرد أو اإلحالة إلى السلطات المختصة  مدة قصیرة أو طویلة،   .جنائیا

 
 عرف/علمِ  فقد العامة لنكن لمدارس التربویة لًلسیاسة وفقاً  و تقدم، ما على بناءً 

 الكحولیة المشروبات أو المخدرات توزیع وأ تعاطي أو حیازة أن الطالب
 بمصالح یضر كما التعلیمیة بالبرامج كثیرا یضر جوارھاب أو بأرض المدرسة

 عن بمعلومات الطالب جمیع یزود سوف .عام بشكل التعلیم مدیریة و الطالب
 المشروبات بأضرار توعیتھم و الطالب المصحات إلرشاد و الطبیة المراكز
 في ثانیة مرة كالدخول بھا تقدم التي بالبرامج و تعرفھم المخدرات و الكحولیة
 أن یجب  .بالوالیة كھذه خدمات تقدم ال التي األماكن وعن میال ستون بحدود البرنامج

 المرشد من وتطلب الطلب، عند الطالب جمیع إلى المعلومات تلك مصادر تقدم
 مدیر من  أو القسم رئیس من أو اإلجتماعي الباحث أو بالمدرسة التربوي أو النفسي

  402-436-1650  الرقم على الطالب خدمات قسم
 

لیس لمدارس لنكن العامة أیة سلطة أو مسؤولیة في إتخاذ قرارات طبیة أو صحیة فیما 
سلوكیات تشیر إلى و ظھور المواد الكیمیائیة.  و مع ذلك، عند مالحظة  بتبعاتیتعلق 

وجود مشكلة قد تؤثر على قدرة الطالب على تلقي العلم أو على قدرتھ في العمل في 
مدرسي، فإن للمدرسة الحق و المسؤولیة في التشاور مع ولي بیئة أكادیمیة أو النشاط ال

إستناداً على ما بدر من  رسميلتشخیص إلى مختص الطالب للعمل معاً إلحالتھ  أمر
لتحدید الحالة الصحیة للطالب و لتحدید الخلل الكیمیائي أو اإلتزان سلوك الطالب من 

. سوف تصدر المدرسة بیاناً بالمدرسةالعصبي وفقاً لما الحظھ المعلمین و الھیئة العملة 
إلى جمیع الطالب تفید بأن تعاطي المخدرات المحظورة و حیازة المحول و تعاطیھا 

بشكل خاطئ. و على المدرسة أن تتیح/توفر للطالب معلومات عن/حول أخذ الرأي  و 
 أي مشورة تتعلق بالمخدرات و الكحول، و البرامج المتاحة للطالب كإعادة التأھیل.

 
اإلدارة مخولة بإعتماد القواعد أو اللوائح أو تطبیق النظم و السیاسات اإلداریة الالزمة 

لتنفیذ الخطط و اللوائح/السیاسات بشكٍل صحیح.  قد تختلف ممارسات تطبیق اللوائح 
عن النصوص في التنفیذ، إال أنھ تطبق اإلجراءات بالقدر الالزم لیتناسب مع ظروف 

 الموقف الفردي. 

http://www.lps.org/


44 Lincoln Public Schools Important Information Booklet 2019-2020 

  Student Services continued (402) 436-1688 خدمات الطالب متواصل  

 

 
 

 
 

   
 

 الزوار و المتطوعون
Visitors and Volunteers 

یرجى من جمیع الزوار التوقف بمكتب اإلستعالمات  للتحقق من الھویة. و على 
جمیع المسؤولین بالمدرسة و الزوار حمل أو لبس بطاقة ھویة باإلسم. إذا أراد ولي 

المسؤولین بالمدرسة، معلم أو مستشارة، نرجو اإلتصال مسبقا و األمر مقابلة أحد 
تحدید موعد أو اإلتصال على أحد المسؤولین عن طریق (اإلیمیل. یفضل اال تزید 

دقیقة و لیس أكثر. معظم المعلمین/المعلمات و كذلك  30-20مدة الزیارة عن 
ب، فقد ال ع الطالالمسؤولین و العاملین بالمدرسة یعملون طوال الیوم الدراسي م

 فوریة مباشرةً.تكون لدیھم فرصة/مجال لمقابلة 
 
بخدمتك كمتطوع تستطیع أن تحدث فرقا في حیاة طالب(ة). أي متطوع یستطیع  

أن یساعد في تعلیم طالبنا، نموھم و نجاحھم.  نشكر وقتك الثمین الذي تمضیھ 
 .مع طالب مدارس لنكن العامة

 
Regulation  قاعدة/الئحة زیارة المدارس 
 قاعدة رقم  5500.2
STUDENTS الطالب /الطالبات 
Visitors الزوار 

قد ال یسمح بمجیئ األطفال إلى المدرسة كزوار إال لمدة قصیرة و بترتیبات مسبقة و إذن 
 من مدیر المدرسة لضمان عدم عرقلة، تعطیل و حدوث ما یخل بالنظام المدرسي. 

 
الزیارات الصفیة/زیارات فصول الدراسة من قبل المسؤولین لمھام دراسیة/تعلیمیة مثل 

الزوار المعتمدون، زیارات المراجعون من الوالیة أو الحكومة الفیدرالیة یجب أن تنسق و 
 یتم الترتیبات لھا مع مدیر المدرسة. 

خبرا بالزیارة و القصد  من المالئم و عند إقتضاء الحاجة إعطاء المعلم(ة) و كلذك الطالب
 من الزیارة. 

 
یشجع المعلمین/المعلمات بالتعاون و العمل مع المدیر(ة) على دعوة أولیاء األمور لزیارة 

أبناءھم بالصفوف في المناسبات الخاصة مثل المجیئ لحضور العروض الموسیقیة،  
یساھم تواجد المسرحیة و الفعالیات أو عند ختام األنشطة المدرسیة و غیر ذلك حیث 

 الحضور من أولیاء األمور و الزوار بالصف في العملیة التعلیمیة.  
 

یحق للمدیر(ة) السماح بإذن مسبق و تنسیق زیارة اآلباء، أولیاء األمور و حماة األطفال أو 
الطالب القیام بزیارات صفیة قصیرة األجل، طبقا لما یراه مناسب ، اإلبقاء و الحفاظ على 

یمیة بالصف على أساس المستوى اإلعتیادي المعھود سابقا (على سبیل المثال، البیئة التعل
 عدم التعطیل أثناء الزیارة).

 
 مستویات التطوع بمدارس لنكن العامة

Volunteer levels at Lincoln Public Schools 
تصنف مدیریة التعلیم/مدارس لنكن العامة التطوع بأنواع العمل التطوعي و مستوى 

 .اإلتصال و اإلرتباط بالطالب
 

      Volunteers level 1األول المستوى  من المتطوعون
ھم في مرتبة و مكان عام و حد أدنى من اإلتصال/اإلرتباط بالطالب و تحت إشراف 
المسؤولین بالمدرسة. ھذا النوع من المتطوعین، "المستوى األول"، ال یتطلب منھم 

اإلستقبال مكتب للتطوع في ھذه الحالة، یجب اإلتصال على مأل طلب التطوع. 
الرئیسي مباشرةً.  مثال لھم: التطوع للمساعدة بمكتب اإلستقبال في األعمال البریدیة، 
قص/تقطیع الورق، تدبیس الفورمات/اإلستمارات، عد/حساب المنشورات للمعلمین، 

 .الفصول/الصفوفرص الكتب على الرفوف بالمكتبة و تزیین/زخرفة 
 

Volunteers level   المتطوعون من المستوى الثاني  11 
 مسؤول إشراف تحت الطالب مع مباشر و متكرر إتصال المتطوعین من الفئة لھذه

  .التطوع طلب إستمارة مأل/إكمال المتطوعین من المجموعة ھذه على .تربوي
  

  Volunteers level 111 المتطوعون من المستوى الثالث  
 المدرسة حرم في بالطالب إرتباط و مباشرة صلة المتطوعین من الثالث للمستوى

 المستوى من المتطوعین على تربوي. یجب مسؤول من إشراف بدون خارجھا و و
 "القومي الجنائي التحقق "خلفیتھ من للتحقق تقدیمھ و إستمارة التطوع مأل الثالث
المیالد  تأریخ و "سیكیورتي السوشیال رقم"اإلجتماعي الضمان رقم یتطلب: تنبیھ

  الخلفیة. من التحقق لعملیة
 
 
 
 

سوف  العالجیة األلیفة كالحیوانات المدرسة إلى بھا یؤتى /تجلب التي الحیوانات
 ."األلیفة بالحیوانات المعالجة إرشادات" معھا تتبع

 
 3972لألئحة رقم  طبقا بھا یسمح المدربة الحیوانات

  
یسمح  الالمسؤولین،  و المجتمع أفراد األمور، أولیاء الطالب، رفاھیة و لسالمة

 أثناء خالل الدوام و المدرسة إلى یرافقھ بإحضار الحیوان الذي  الحیوان مدربل
 العامة.  السیاسة من المادة ھذه علیھ تنطبق ما بإستثناء المدرسةالطالب في  تواجد
 المدرسة إلى حضورك عند سیارتك داخل معك األلیف بتواجد حیوانك یقبل

 أو إبنتك.  إبنك إلصطحاب
 
 

 الطالب ھویة بطاقات
Student Photo ID Cards 

 
 مسمى تحت العامة لنكن بمدارس البطاقات حمل نظام التعلیم مجلس یطبق
 6412.1رقم   تنص الالئحة. للعیان ظاھرة تكون طالبیة مدرسیة بطاقة
 توضح ھویتھم، بطاقات الثانویة المدارس طالب جمیع حمل أھمیة على

من  للتمكن و الطالب وأمن سالمة على الحفاظ األمر ھذا من القصد
إلى  الدخول و األصلیة لمدارسھم إنتسابھم معرفة و بسھولة علیھم التعرف
من  بدال المدرسیة الوجبات تناول عند المدرسة الخاص بكافتیریا حسابھم
في  تساعد المدرسیة الطالبیة البطاقات إن. السابق الیدوي التقلیدي التعامل

 ال حیث الكبیرة العاملة بالمدارس الھیئة و الطالب بین إیجابیة بناء عالقات
 من طالب كل على للتعرف الفرصة المدارس ھذه بمثل العاملة تجد الھیئة

 .بسھولة طالب المدرسة
 

 ملبوسة أو ظاھرة تكون أن أو صدورھم على بطاقاتھم لبس الطالب على
 أحوال في ھذه الباطاقات تعلیق/لبس طریقة تعدل. بالمدرسة وجودھم طوال

 إلى ما و و األعمال الیدویة الفنون الریاضیة، حصص التربیة مثل خاصة
  .ذلك

 
 إلتقاط یتم آب،/أغسطس شھر في المدرسیة  الخزانات/الدوالیب إستالم أثناء

لتعلیق  أشرطة/أربطة حبال توزع البطاقات تجھیز و الطالب، صور
 بطاقتھ الطالب نسي إذا. للعیان ظاھرة بصورة البطاقات. یجب لبس البطاقات

 لن البطاقة المفقودة. بدل دائمة أو مؤقتة بطاقة یعطى سوف ، ضیعھا و أو
 "األربطة"الحبال و المدرسة البطاقات الحصول على عن رسوم ھناك تكون

 رسوم و فاقد بدل إستخراج برسوم ملزم الطالب أن إال األولى، المرة في
 .المؤقتة البطاقة إستخراج

 
إظھار بطاقات الھویة، لبسھا أو  محافظة علىالرجاء التأكید على أھمیة ال

تدبیسھا ظاھراً، ھذا األمر مطلباً عاماً في العدید من المؤسسات و 
الشركات. العالم تغیر و نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا للحفاظ على 

السالمة و األمن.  القدرة على تحدید ھویة األشخاص الذین ینتمون إلى 
 و ھذه العملیة. مدرستنا تعد خطوة أولى حاسمة نح
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ساترة تغطي المالبس الداخلیة و جمیع األجزاء الخاصة  تكون المالبسیجب أن تغطي  •
(إطلع/راجع القسم الخاص بالمرحلة المتوسطة لمزید من المعلومات عن المبادئ  –

 العامة للبس بالمرحلة المتوسطة).

یجب أن تكون المالبس مناسبة لجمیع األنشطة، األعمال/الفعالیات الصفیة طبقا   •
األعمال  المعامل/المختبرات العلمیة، ورش للجدول، بما في ذلك التربیة الریاضیة،

 الخشبیة/النجارة و غیرھا من األنشطة التي یحتمل أن توجد بھا مخاطر فریدة من نوعھا

طلب مالبس خاصة، مثل المالبس الریاضیة أو الحصص/الدروس التخصصیة قد تت  •
 أدوات/معدات األمن و السالمة. 

 
   المسموح بھغیر اللبس و المظھر 

Non-Allowable Dress and Grooming 
 

المالبس التي قد تظھر/تصور، تدعو إلى إستخدام الكحول، التبغ، ال یسمح ب •
 التي تخضع للرقابة.المخدرات"الماریجوانا" أو غیرھا من المواد المحظورة 

ال یسمح بلبس قبعات البیسبول، القبعات بصفة عامة، األقنعة و ما أشبھ ذلك كلھا ال  •
جوز للطالب لبس غطاء الرأس یسمح بھا في المدرسة و ال حول المدرسة.  ی

إنزال/إزالة  ى الطالب"، إال أنھ یجب علhoodyمخیط أصال في القمیص" /بالمرك
الغطاء عن رأسھ عند دخولھ المدرسة.  سوف یتم وضع إعتبارات و مراعاة خاصة 

الدینیة، اإلعاقة أو ألسباب معینة  نغطاء للرأس وفقاً لمعتقداتھللطالبات الالئي یلبسن 
 بحمیھا القانون.

ن لبس مالبس، التزین أو اإلنخراط في الكالم المبتذل/غیر الالئق أو الكالم المھی •
 بصورة صریحة.

یجب اال یعكس لبس/إرتداء المالبس أو یصور  لغة/خطب كراھیة تستھدف  •
مجموعات على أساس العرق، الخلفیة الثقافیة، الھویة، النوع، المیول الجنسیة، أو  

 اإلنتماء الدیني أو غیرھا من الفئات المحمیة.
ف/تشیر إلى مجموعة شباب"عصابة"، یجب • اال تھدد صحة  المالبس التي تمثل تعّرِ

 أو سالمة أي طالب(ة) أو غیرھم من التربویین اآلخرین.
إذا كانت مالبس الطالب(ة) أو مظھره یخیف/یھدد صحة أو سالمة أي شخص، في  •

ھذه الحالة یكون الطالب قد خالف قواعد المبادئ العامة للبس، تطبق قواعد 
 ات المماثلة.اإلنتھاك/المخالفة على أن تكون متسقة مع سیاسات اإلنتھاك

المالبس التي علیھا كتابة، صور أو مصطلحات تدل/تعبر عن العنف أو  •
 التھدید/التخویف قد ال یسمح بھا.

 
 سوف: يس المدارساالقواعد العامة للب الب(ة) الذي ینتھك/یخالفالط

 Students who are in violation of the school dress code will:  
.  عدم السماح بمثل ھذه المالبس في البیئة المدرسیةأسباب ب الطالب(ة) یتم تعریف  .1

 و إذا أمكن، یعطى الفرصة للتخلص من/إزالة غیر المسموح بھ.
بمالبس مناسبة موجودة في  تبدیل اللبس غیر المسموح بھفرصة الطالب(ة) یعطى   .2

  .المدرسة
إلحضار  (ة)عند عدم وجود الخیاران األوالن، یتم اإلتصال بولي أمر الطالب .3

 مالبس مناسبة لھ للتبدیل. 
 مخالفة الطالب(ة) و إنتھاكاتھ المتكررة، قد تؤدي إلى عقوبات تأدیبیة مدرسیة.  .4
 لبس في المدارس.اللن یسمح للطالب(ة) بالعودة إلى الدراسة حتى یتلزم بقواعد  .5

إبالغ أولیاء األمور بمزید من  /قد تقوم المدرسة باإلتصال  NOTEمالحظة: 
 المعلومات عن/حول المتوقع من حیث قواعد اللبس المدرسي. 

 اإلبتدائیة المدارسب - عامةال ارساتمالم
    Elementary School Common Practices 

 OUTDOOR RECESS المدرسة مبنى خارج بالساحات اللعب/الترویح
 بوسعنا ما كل نحاول سوف علیھ، اللعب، و الترویح إلى الطالب حاجة ندرك

الحالة الجویة تسمح  كانت ما متى بالساحات خارج مباني المدرسة باللعب لھم السماح
 بذلك.

 
 

 
 فعالیة أو ةموسیقی ضولعر مسائیة مدرسیة سفرة/رحلة في الطالب أمثلة: مرافقة

 نشاطأو  قیادة تتطلب المدرسة مبني خارج مدرسیة أنشطة مدرسیة.  طالبیة جمعیة
 .لیلة قضاء أو أمسیة المكوث یتطلب

 
 لكي تصبح متطوعاً 

  To become a volunteer 
 على ینطبق تطوع مستوى أي لتحدد السابقة المتطوعین مواصفاتب إستعن .1

  .رغباتك و میولك

 بالمدرسة اإلتصال علیك األول، المستوى من التطوعي العمل في ترغب كنت إذا .2
 .التطوع طلب إستمارة/فورم مأل إلى تحتاج لن و بھا التطوع ترید التي

 مأل نرجو الثاثة، أو الثانیة الدرجة من التطوعي العمل في الرغبة لدیك إذا .3
 و إقرأ  .بدقة و بالكامل النموذج/الفورم مأل من التطوع. تأكد طلب إستمارة
   .بالمدارس التطوعي العمل قواعد و لوائح إقرأ و الشخصیة األسئلة على جاوب
تأریخ  أكتب لك بالنسبة الرقمي/األلكتروني التوقیع بمثابة لیكون إسمك أدخل
و  طالبنا سالمة و أمن من التأكد و لضمان مھمة المعلومات طلبك. ھذه إكمال

 إیة یتم لم إذا دقائق، 9 لمدة فعالة/نشطة الصفحة تبقى .بالمدرسة المسؤولین
 الصفحة على للحفاظ الزر على بالنقر یسمح على الشاشة إشعار یظھر إدخال،

 مدیریة شاشة على محفوظة البیانات تكون لن من الخمول دقائق 10 نشطة.  بعد
 LPS.ORGالرئیسیة  التعلیم

للعمل  مؤھل و كفؤ أنت ھل الطالب خدمات قسم یحدد الطلب إرسال بعد .4
 كمتطوع؟

مدیر(ة) المدرسة التي تقدمت بالطلب للعمل التطوعي یحدد إذا كنت مؤھالً،  .5
 تم تفعیل/تنشیط طلبك "بالقبول" كمتطوع.   إذا كان قدبھا، 

 
 علیھ، الموافقة تمت و طلب من بھ تقدمت ما مراجعة إجراءات إتمام بمجرد

 .متوالیة دراسیة سنوات 3 لمدة للتطوع تصبح مؤھال
 

Deb Mckinney سار، یرجى اإلتصال على دیب مكنيإذا لدیك أیة أسئلة/إستف  
اإلدارة األمنیة  –بقسم خدمة الطالب   1668-436-402  

مةممارسات عا  
Common Practices 

بأسالیب تتماشى مع  المدرسیةالممارسات المدرسیة المتبعة الشائعة األنشطة تمد 
مستویات المدارس بالمراحل الثالثة، اإلبتدائیة، المتوسطة و الثانویة. معلومات 

في كتیب  تجدونھاكل مدرسة  تنفرد بھاعن/حول أي ممارسات خاصة 
 المعلومات الطالبیة الھامة على النت، أون الین على ھذا الموقع

,http://www.lps.org/about/important/index.html  
 أو بمكتب اإلستقبال المدرسي. ةرسأو على موقع المد

 
بمدارس لنكن العامة للمالبسالمبادئ العامة   

DISTRICT DRESS CODE GUIDELINES 
اإلنضباط مناسبة تتناسب مع البیئة التعلیمیة و الطالب(ة) یجب أن تكون مالبس 

المدرسي لتھیئة مناخ تعلیمي آمن منتظم لجمیع الطالب لتلقي العلم. تقع مسؤولیة 
 اللبس المناسب و المظھر الحسن على الطالب(ة) و ذویھ/ولي أمره في المقام األول.

 
   اللبس و المظھر المسموح بھ

Allowable Dress and Grooming 
یجب أن یرتدي/یلبس الطالب مالبس و أحذیة مناسبة بما في ذلك من  •

 بناطلین/سروایل، فساتین، إسكرتات"تنانیر" أو ما یعادلھا  
یجب أن تكون القمصان و الفساتین تستر الجسم من األمام، الخلف و على الجانبین  •

 فة.و یجب األ تكون المالبس التي تغطي األجزاء الخاصة من الجسم كاشفة/شفا

 
 

http://www.lps.org/
http://www.lps.org/about/important/index.html
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/المحمول  االلكترونیة األجھزة و إستعمال قواعد  التلفون الجوال  
                CELL PHONE AND ELECTRONIC DEVEIVCES   

 
 الشخصیة األلكترونیة األجھزة من غیرھا و الذكیة الساعات و المحمول التلفون
إذا  .الدراسي الیوم خالل یةمرئ كانت أو سمعت إذا إزعاج عناصر تعتبر

 في بھا یحتفظ أن یجب المدرسة، إلى األلكتروني جھازه معھ الطالب أحضر
 المدرسة تحدده الذي المكان في أو الخاصة، خزانتھ المدرسیة، شنطتھ/تھحقیب

 الجھاز، ضیاع أو سرقة تلف، عن مسؤولة غیر المدرسة .الدراسي الیوم خالل
 تسجیلھ شخص، أي صور إلتقاط ممنوع و قانوني غیر أنھ مالحظة یرجى
ً صوتی  .موافقتھ بدون المدرسة أرض على بالفیدیو أو ا

  
  SCHOOL SUPPLIES3T   ةالمدرسی اللوازم المعدات،/األدوات
 للعام اإلستعداد عند العوائل فیھا تشترك التي الطقوس من واحدة تقلیدیا،ً

 و نبراسكا بوالیة  الدستوري للقانون طبقاالدراسیة،  اللوازم شراء ھي الدراسي
 .لجمیع الطالب مجاني عام تعلیم العامة لنكن مدارس توفر الفیدرالي، القانون

للتعلیم مجاني  الالزمة اإلمدادات التعلیم مدیریة توفیر عام بشكلٍ  و یعني ھذا
 أقالم، محایات، المدرسیة، الكتب ،ھذا یشمل الطالب. على تكالیف بدون

 كمبیوتر، منادیل أجھزة دفاتر، أوراق، مقصات، غراء،/صمغ األلوان، طباشیر،
 لألستخدام الفردي معدات/لوازم ترسل أال منك نرجو ذلك. علیھ، إلى ما و ورق
 .لمدرسةبا إبنتك أو إلبنك

 
 التبرع / شراء في ترغب قد لكن و األشیاء، ھذه من أي بشراء مطالب غیر أنت

یرجى عدم كتابة إسم إبنك أو إبنتك .  صف إبنك الطالب أو إبنتك إلى األشیاء ببعض
المواد التي تم شراءھا سیتم قبولھا على أنھا /جمیع األشیاء.  على أي شیئ تبرعت بھ

. تبرع منك للمدرسة و سیكون إستعمالھا عام لجمیع الطالب داخل صفوف الدراسة
 . اإلقتراحات یرجى الرجوع إلى موقع المدرسة الألكتروني و المعلومات من لمزید

 STUDENTS ARRIVING EARLY مبكرأً  الطالب وصول
یتوقع من أولیاء األمور اإلمتثال للقواعد التوجیھیة للمدرسة و اإلتزام بالوقوف في األماكن 

 المحددة وقت الوصول.  ال یوجد إشراف قبل الوقت المحدد لبدء الوصول.
 

STUDENTS ARRIVING LATE ًوصول الطالب متأخرأ 
التبلیع و یجب علیھ  متأخراً بعد الوقت المحدد للوصول،یصل إلى المدرسة  الطالب(ة) الذي

 عند مكتب اإلستقبال.  التسجیل بالحضور
 

 الدوام إنتھاء قبل المدرسة یغادر الطالب الذي
3TSTUDENTS LEAVING SCHOOL PRIOR TO DISMISSAL BELL 

 من إبنتھ/إبنھ إصطحاب في یرغب الذي األمر ولي أو )ة(الوالد على یتعین
 قبل باإلنصراف التوقیع و اإلذن أن یطلب الدراسي الیوم إنتھاء قبل المدرسة

 ،الخصوص بھذا المكتب یبلغ أن األمر ولي أو) ة(الوالد یلزم. الدوام إنتھاء
تسھیل ھذه اإلجراءات ، اإلتصال  و األمر ولي ساعدةبم المكتب في المسؤول سیقوم

 األمور أولیاء بذھاب یسمح ال ألنھ مغادر الطالب بأن إلخباره الصف )ة(علممب
 .مباشرةً  الصفوف إلى

 غیرھا و العادیة التزحلج لوحات الدراجات،
3TBIKES, SKATEBOARDS, SCOOTERS, HOVERBOARDS, ETC. 

 نوصي اإلنصراف، و الوصول وقت اإلزدحام و المروري اإلختناق بسبب أو إلى نظرا
 للمجیئ الدراجة بركوب إبنتھم أو فقط األكبر إلبنھم السماح األمور أولیاء على نؤكد و

 اإلنتباه الدراجة، على السیطرة في صعوبة یجدون الطالب من فالصغار .المدرسة إلى
 جمیع من یتوقع . زمالءھم معدراجاتھم  أثناء ركوبھم الثبات و/التركیز و للسیارات

 أیقاف یجب.  المدرسة بساحات یكونون عندما الدراجات ركوب بقواعد اإللنزام التالمیذ
الخوذة  لبس كذلك یجب و. بالقفل تأمینھا و بالمدرسة المحدد لذلك المكان في الدراجة

 الیوم خالل المعاطف عالقة على أو الطالب خزانة في توضع/یحتفظ بھا" للرأس الواقي"
 . الدراسي

 
 لوحات جمیع و التزحلج و العجالت ذات األحذیة التدحرج، التزحلج، بلوحات یسمح ال

 معد على أشكركم .ممنوعة/بھا یسمح ال دفع بقوة تعمل التيو  العادیة التزحلج
 عند المجیئ إلى المدرسة. األشیاء/الوسائل ھذه إحضار

 
 إلبتدائیةتالمیذ ال البیتي الواجب توقعات 

3TELEMENTARY HOMEWORK EXPECTATIONS 
 غیر في بھا القیام و یرجى من التالمیذ أداءھا التي الواجبات و المھام من البیتي الواجب 

 فرص الطالب ھو إعطاء المنزلي الواجب من والقصد الغرض  .الدراسة أوقات

 
 الحرارة درجات تراوح و تفاوت عن فضال بالمنطقة ثابتة غیر الجویة األحوالإن الطقس/

 . الطقس بحسب المالئم اللبس على الطالب یشجع.  المختلفة بالمدارس المالعب أماكن  و
 ال سوف للحالة، مناسب / مالئم لبس یلبس ال من الجلیدي البارد الجو البلل، حاالت في

 داخل المحددة األماكن في اللعب منھ یطلب بل للعب، المبنى خارج بالذھاب لھ یسمح
 .البنایة

 
 بحالة لیس أنھ على یدل ھذا بالخارج، الترویح/للعب جیدة  لیست الطالب صحة كانت إذا

 الطالب یمنع الطبیب من رسمي خطاب ھناك یكن لم ما. بالمدرسة للبقاء كافیة صحیة
 داخل الطالب بقاء مفاده األمر ولي / )ة(الوالد من مذكرة/إشعار یتطلب اللعب، من

 .الطلب بالمذكرة أسباب ذكر یجب  المدرسة، مبنى خارج الساحات في اللعب أثناء البنایة
 

 نشجع ال أننا إال شعبیة و" شحاطة/شبشب أو نعال" مریحة المفتوحة األحذیةبما أن 
 في تسبب قدو  عملیة غیر فھي المدرسة إلى بھا مجیئيلل لبسھا الطالب

 و للجري مریحة و مقفولة بأحذیة نوصي .بھا الجري یصعب و الوقوع/التعثر
 ".الجیم"الریاضیة األلعاب بساحة و الخارجیة بالساحات اللعب

 
 الدعوات و المجامالت  الھدایا

GIFTS, TREATS, AND INVITATIONS 
 حاالت في إال المدرسة في للمسؤولین ھدایا لشراء األموال/النقود بتجمیع یسمح ال

 ألحداً من التربویین،  أو األمر ولي/والدة/طالب، والد تكریم حالة إستثنائیة  كما في
 .العاملین بالمدرسة/الموظفین

 
 أعیاد المدرسة بمناسبة إلى ھدایا أو مشروبات/مأكوالت إحضار للطالب یسمح ال

 أو بالونات من المیالد بعید اإلحتفال لوازم ھدایا، إرسال عدم نرجو میالدھم الخاصة.
  .الصفوف داخل بھا یسمح ال سوف زھور إلى المدرسة/ ورد

 
 كروت یوزع أن ما (ة)طالب أراد إذا الدراسي.  الیوم خالل دعوات كروت أي توزع ال

 الدراسي. ال الیوم إنتھاء مسبقاً على أن یتم ذلك بعد المعلم(ة) علیھ إخبار جبی الدعوة
الطالب ألي  عناوین و تلفونات أرقام بالمدرسة  السماح/إعطاء مسؤول ألي یجوز

 .شخص
 

 المناسبات و الصفوف إحتفاالت
  SCHOOL/CLASSROOM PARTIES AND CELEBRATIONS 

 

تخضع لتقدیرات مدیر ) مثل األعیاد، عید الحب(المناسبات و اإلحتفاالت الصفیة 
 .  المبني بحیث یتوافق مع المبادئ التوجیھیة لمدیریة التعلیم

و توفرھا المدرسة أو أطعمة ذات صلة بإحتفاالت الصف سوف تقدمھا /أي مأكوالت
یجب على الطالب و .  الجھة القائمة المنظمة لإلحتفال بشرط موافقة مدیر المدرسة

 .  مأكوالت للصف في أي مناسبة/أولیاء األمور عدم إحضار أطعمة

المبادئ التوجیھیة لتبادل الھدایا من كروت/بطاقاتت و ) ة(أو المعلم) ة(یحدد المدیر
الھدایا البسیطة إن  التي ال یسمح بھا في عید الحب للتالمیذ. حلویات التي یسمح بھا و 

إلى منزلھ و ال یسمح بأكلھا في المدرسة تحسباً  (ة)مع التلمیذ ت من المأكوالت، تعادكان
 .حساسیة من بعض األغذیة أو األطعمة و المأكوالتالإلحتماالت 

المتأخر "بعد الدوام" إجراءات اإلستالم  
LATE PICK UP PROCEDURE 

 
 إنصراف بعد ف. اإلنصرا وقت الطالب علىون بالمدارس المسؤول یشرف

 اإلشراف، مسؤولیة من المعلمات/المعلمین إنتھاء و منازلھم إلى الطالب
 في نتظار ذویھمإل دونیعو تھممرافق وھم إلستالم أحد یأت لم ینالذ میذالتال

 و أمره ولي أو والدتھ/التلمیذ بوالد اإلتصال یتم .ھمسالمت لضمان المكتب
 الوصول إستحال إذا. إلستالمھ المدرسة إلى الحضور منھم أي من یطلب

 یلجأ قد الطوارئ، بتلفونات اإلتصال محالوالت بعد التلمیذ أمر ولي إلى
 .الحل إیجاد في لیساعد بالشرطة اإلتصال إلى
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 التربیة الریاضیة/البدنیة"" اإلضافیة المناھج
3TEXTRA/INTRAMURAL ATHLETICS 

 للصفوف الدراسي العام إضافیة طوال ریاضیة برامج المتوسطة المدارس لطالب3
 :الخریف فصل في المدارس إفتتاح منذ الریاضة  ، تشتمل8 و  7

 
 الریاضة أنواعبنات،  الطائرة الكرة القدم، كرة المدینة، عبر " الجري"المارثون

 في یبدأ الجري/المارثون  .مصارعة و بنات/أوالد السلة الشتاء تشمل: كرة في
 التوجیھیة بالمبادئ الطالب اإللتزام جمیع من یرجى / یتوقع الربیع. لإلشتراك،

 لإلشتراك المحددة و المبادئ العامة األكادیمي. القواعد النجاح و بالسلوك الخاصة
 .كل موسم بدایة عنھا عند إلعالنا یتم سوف نشاط كل في

 

    Practices are for athletes onlyالتمارین للمشتركین فقط  

على  یجب للمشاھدة. التمارین أثناء بالتواجد العائلة أفراد أو و لألصدقاء یسمح ال قد
بموقف  بالسیارة اإلنتظار المنزل إلى (ة)الطالب توصیل و إلصطحاب یأتي من

األقدام  على سیرا/ مشیا أبناءھم إلصطحاب الدوام بعد یأتون الذین السیارات. و
 في األماكن المخصصة لإلنتظار. كذلك اإلنتظار علیھم

 

سوف ینتھي الیوم الدراسي  :Early Dismissal Datesأیام إنتھاء الدوام المبكر 
  .الظھر بعد 1:40الساعة  )2019آب /أغسطس 14 و 13، 12(  أیام

للعام . يالتعلیم المجتمعمھنیة/إحترافیة  (PLC)القصیر یعرف ب  الدوام تواریخ 
 26أكتوبر/تشرین األول،  29أیلول، /سبتمبر 24، آب/أغسطس 27 یوم: 2019

، 2020ینایر/كانون الثاني  28   .دیسمبر/كانون األول 17نوفمبر/تشرین الثاني، 
أبریل/نیسان.) ینتھي الدوام/الیوم الدراسي  28مارس/آذار،  31فبرایر/شباط،  25

  بعد الظھر. 1:40عند الساعة في األیام المشار إلیھا 
 

 بالمدارس الثانویة  –الممارسات العامة 
High School Common Practices 

 MULTI-TIERED SYSTEMS OF SUPPORT  ًإختصارا (MTSS-B)  
تستعین مدارس لنكن العامة و تطبق أسالیب تربویة لحسن السلوك و  لدعم 

و تتبع في ذلك إجراءات وتقنیات  (MTSS-B)الطالب سلوكیاً یعرف ب 
صممت من أجل تحسین السلوك.  و ھي تنطوي و تشمل إجراءات على نطاق 

 لطالب. ل ى الفرديمستوعلى الالمدرسة، الصف و 

مناخ یكون فیھ السلوك /ھو تھیئة بیئة MTSS-B نظامبالھدف من تطبیق و العمل 
المبادرة بتوطید، تعزیز، ترسیخ السلوك اإلجتماعي اإلیجابي .  المناسب ھو القاعدة

تدریس ). ة(تعتبر خطوة مھمة في الحیاة األكادیمیة و المسیرة التعلیمیة للطالب
المرجوة من الطالب و من التعرف على الطالب إلتباع /السلوكیات المتوقعة

 .MTSS-Bتوقعاتنا ھو عنصر مھم و أساسي في أسالیب نظم دعم سلوك الطالب 
 

بالمرحلة الثانویة  برنامج تدخل المجتمع المدرسي  
3TSCHOOL COMMUNITY INTERVENTION PROGRAM (SCIP) 

 
ھو برنامج صمم لمساعدة الطالب في تحسین السلوك و رفع   SCIPسكب 

المعنویات بدعم النواحي العاطفیة و مجاالت الصحة العقلیة. یتم العمل فیھ بتعاون 
العقلیة. بتأسیس  للصحة المدني المجتمع المدرسة مع عائلة الطالب و وكاالت

دعم نجاح الطالب، المدرسة عالقات تعاون مع العوائل و المجتمع المدني من أجل 
یصبح الطالب بذلك أكثر قدرة على  النجاح و الوصول إلى أھدافھ بأقصي ما لدیھ 

 و المخاوف تحدید في األمور یساعد أولیاء سكب برنامجمن إمكانیات.  بذلك، فإن 
 البحث التعلم، و تؤخره عن الطالب قدرات على تؤثر قد التي القلق و السلوكیات

المدرسة.  في نجاحھ فرص تعزز التي المتاحة الفرص إكتشاف و حلول عن
 برنامج إلى البرنامج و إلحالة الطالب ھذا عن المعلومات من المزید على للحصول

 منسق على أو البرنامج في العاملین المسؤولین، اإلتصال على  سكب، یرجى
 402-327-6841البرنامج على ھذا الرقم 

 
 

 
 طالب یعطى . المستقل العمل على تدریبھم و مھارات من تعلموه ما على التدریب
 لدعم و تعلموه لما العملیة للممارسة یوم كل المنزلیة الواجبات بعض اإلبتدائیة المدارس

 أبناءھم تعلم ماذا حول األسئلة بتوجیھ التعلیم مساندة و دعم األمور أولیاء یستطیع.  التعلم
 األمر ولي د(ة)/الوال یستطیع و.منزلي واجب من منھم طلبذا ما و الیوم خالل

 البیتيب الواج من تالتوقعا على بالتأكید المساعدة و الواجب حل طرق بتوضیح المساعدة
 من لیس ذلك، مع و  وجھ أفضل بقدر إستطاعتھ على الواجب إكمال الطالب یستطیع حتي

 تقدیم أو الواجبات إكمال في الطالب بمساعدة األمور أولیاء یقوم أن المدرسة توقعات
 ،صعب اً جد البیتي بالواج كان إذا .المنزل في الحل أسالیب شرح وتوضیح/التوجیھات

 توضیحھا ترید التي الفكرة أو السؤال إلى اً مشیر إبنتك/إبنك (ة)معلم إلى مذكرة كتابة نرجو
 

 المتوسطة بالمدارس -العامة  ممارساتال
Middle School Common Practices 

العامة للبس بمدارس لنكن العامة المبادئ  
DISTRICT DRESS CODE GUIDELINES 

  بالنسبة لطالب المتوسطة بسللعد ااوقل لتوجیھیةلمبادئ امزید من ال
 یجب أن یغطي اللبس المالبس الداخلیة و جمیع األجزاء الداخلیة للجسم. -
  سنتمر إلى األسفل   3على األقل  الطول" قصیر/بنطلون متوسطال"أن یكون السروال -
 .بوصة على األقل في العرض 2 حزامو أن یكون ال حزاملمالبس با ظبطیجب أن  -
 .اإلسكرتات"/البناطلینالقمصان مع "یجب أن تلتقي المالبس الفوقیة مع التحتیة -
 "إلى حد ظھور المالبس التحتیةتحت الخصر" السروایل/ال یسمح بتدلي البناطلین -

 مدارس لنكن العامةبلسلوك ا دعمت نظم مستویاأسالیب 
MULTI-TIERED SYSTEMS OF SUPPORT 

 (MTSS-B)  إختصاراً 
تستعین مدارس لنكن العامة و تطبق أسالیب تربویة لحسن السلوك و  لدعم 

و تتبع في ذلك إجراءات وتقنیات  (MTSS-B)الطالب سلوكیاً یعرف ب 
صممت من أجل تحسین السلوك.  و ھي تنطوي و تشمل إجراءات على نطاق 

 المدرسة، الصف و مستویات الطالب الفردیة. 

مناخ یكون فیھ السلوك /ھو تھیئة بیئة MTSS-Bالھدف من تطبیق و العمل ب 
السلوك اإلجتماعي اإلیجابي المبادرة بتوطید، تعزیز، ترسیخ .  المناسب ھو القاعدة

تدریس ). ة(تعتبر خطوة مھمة في الحیاة األكادیمیة و المسیرة التعلیمیة للطالب
المتوقع منھم إلتباع بذلك ف الطالب یتعرالمرجوة من الطالب و /سلوكیات المتوقعةال

 .MTSS-Bعنصر مھم و أساسي في أسالیب نظم دعم سلوك الطالب  یعتبر
 

بالمرحلة المتوسطة مع المدرسيبرنامج تدخل المجت  
3TSCHOOL COMMUNITY INTERVENTION PROGRAM (SCIP) 
 

ھو برنامج صمم لمساعدة الطالب في تحسین السلوك و رفع   SCIPسكب 
المعنویات بدعم النواحي العاطفیة و مجاالت الصحة العقلیة. یتم العمل فیھ بتعاون 

العقلیة. بتأسیس  للصحة المدني المجتمع المدرسة مع عائلة الطالب و وكاالت
المدرسة عالقات تعاون مع العوائل و المجتمع المدني من أجل دعم نجاح الطالب، 

یصبح الطالب بذلك أكثر قدرة على  النجاح و الوصول إلى أھدافھ بأقصي ما لدیھ من 
القلق  و المخاوف تحدید في األمور یساعد أولیاء سكب برنامجإمكانیات.  بذلك، فإن 

 عن البحث التعلم، و تؤخره عن الطالب قدرات على تؤثر قد التي السلوكیات و
 المدرسة. للحصول في نجاحھ فرص تعزز التي المتاحة الفرص إكتشاف و حلول
سكب،  برنامج إلى البرنامج و إلحالة الطالب ھذا عن المعلومات من المزید على

البرنامج على  منسق على أو البرنامج في العاملین المسؤولین، اإلتصال على  یرجى
 402-327-6841ھذا الرقم 
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 رسم بیاني لدرجات المرحلة المتوسطة بمدارس لنكن العامة

 
 

المختصون بالمناھج و غیرھم قد یقدمون مزید من النصح و المعلومات للمعلمین 
بخصوص وثائق/مستندات أخرى أكثر تحدیداً.  على سبیل (المثال یقدم المتخصص في 
المناھج نموذج الدرجات للمعلمین في كل مجال من مجاالت منھج الدراسة عن طریق 

راً، یقوم المعلمون بتصمیم نظام تقییم ). و أخی Synergyدفتر الدرجات بالسینرجي 
 صفي لعمل/القیام بشیئین:  

التأكید على أھمیة التمارین و إستخدام التعلیقات/المالحظات المتحصلة (إجراءات  -
یعمل المعلمین/المعلمات  "التكویني"). تقییم التحسن المتنامي/المتزاید

بوضوح و التقلیل من لضمان/التأكد وضوح إیصال درجات اإلنجازات األكادیمیة 
 تأثیر العوامل األخرى، مثال: سلوكیات الطالب/إمتثالھ.

الھدف من ھذه الوثیقة/المستند ھو توضیح/وصف ممارسات تقییم الدرجات   -
حول  كثر تفصیالً األالمتسقة في جمیع الفصول الدراسیة.  مزید من المعلومات 

في مجال تقییم الدرجات یمكن الحصول علیھا على مواقع  تطبیقیةممارسات الال
  .in ParentVue (LMS Pages)  معلمة الصف بصفحة أولیاء األمور

 
 " ةالتقییمات الموجزة/اإلجمالیة و التشكیلیة"تكوینی 

 SUMMATIVE AND FORMATIVE ASSESSMENTS 
 % من الدرجات الكلیة)  80الواجبات و التقییمات اإلجمالیة(تحسب على أنھا   •
یم التعلم)، إكتساب تستخدم التقییمات الموجزة/اإلجمالیة لتقیمم تعلم الطالب(تقی -

 یل اإلنجازات األكادیمیة في فترة تعلیمیة محددة. صالمھارات، تح
ارات / إمتحانات، تبھي مجموعة إخالتلخیصي/اإلجمالي نماذج لعملیات التقییم  ةأمثل  -

نماذج من أعمال الطالب(ة) مثلة و حثیة، أوراق العمل و غیرھا من األالمشاریع الب
 التي تبین مستواه المعرفي الحالي و المھارات/اإلجادة.

 
 % من الدرجات الكلیة)20تقییمات اإلجمالیة لألعمال و الواجبات (تحسب بأنھا ال  •
 التقییمات التكوینیة/التشكیلیة التعلیقات/المالحظات المتحصلة الوقتیة المستمرة تساعد -

یستطیع و  تدریسالبھا لتعدیل طرق و یستعینون  فیستخدمونھامین/المعلمات لالمع
 كذلك. الطالب اإلستعانة بھا

 

 "المباني"الثانویة المدارس حرم قفل/فتح
HIGH SCHOOLOPEN/CLOSED CAMPUS 

 .الغداء وقت أثناء المدرسة بمغادرة لھم یسمح الذین ھم فقط 12 و 11 الصفوف طالب
 وجبة أثناء المدرسة إبنتك/إبنك مغادرة بخصوص قلق أو مخاوف أیة لدیك كانت إذا

 التالي .إبنتك أو إبنك بھا یداوم التي المدرسة في بالمسؤولین اإلتصال یرجى الغداء،
 .المدرسي الحرم أبواب إغالق و فتح لوائح

Regulation قاعدة / الئحة 
 رقم 5511.1   
STUDENTS الطالب   
Open and Closed Campus ي  فتح و قفل أبواب/الحرم المدرس    

ال یسمح لطالب المدارس اإلبتدائیة و المتویطة بمغادرة الحرم المدرسي في أي وقت أثناء 
باإلتفاق و التنسیق من ولي أمر الدوام/الیوم الدراسي بدون إذن المسؤولین بالمدرسة أو 

 الطالب(ة) للسماح لھ بالخروج من المدرسة و الذھاب لتناول غداءه في المنزل.
ً  أمره ولي أو) ة(الطالب) ة(كان والد إذا فقط بھ یسمح اإلذن و التنسیق ھذا  سیكون  متواجدا
 تأخیر في بیسب لن اإلذن كان و إذا بالبیت غداءه لتناول الطالب حضور وقت المنزل في

 كل في المدرسي الحرم بمغادرة الثانویة لطالب یسمح الظھر. ال بعد حصص عن) ة(الطالب
 طالب یستطیع. بالمدرسة مسؤول من بدون إذن الدوام/الدراسي الیوم أنثاء األوقات

 بشرط إتباع القواعد و القوانین المدرسیة.   للغداء المدرسة مبنى مغادرة 12 و 11 الصفوف

 
التخاطب مع مدارس لنكن العامة للمراحل /األسالیب المثلى لإلتصال

 )12-6(الثانویة/المتوسطة
LPS Best Practices for Communicating Grades for 

 
حول التقدم ھدف مدیریة تعلیم مدارس لنكن العامة التواصل الفعال و المستمر 

لقیام بذلك، قامت ھذا الھدف و التحقیق . أولیاء األمور/مع الطالب و اآلباءاألكادیمي 
و عامة لكیفیة تجمیع إدخال المدرسین الدرجات ، مدیریة التعلیم بإنشاء مبادئ 

 .یفھمھا الطالب و أولیاء األمور نشرھا بطرق مثلى/إیصالھا

المدرسین، مدراء المدارس، المتخصصي في المناھج بمدیریة التعلیم یعملون 
تعلیم الطالب. ھذا المستند یوضح  إستمراردید كیفیة إعطاء الدرجات و معاً لتح

ة لأسالیب إعطاء الدرجات المعیاریة الشامل لطرق التدریس في المدارس بالمرح
.متوسطةال
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و یستخدم للتعبیر عن عادات ھ بیقصد و  :L—Late Assignment المحرف ال
 تحسب الدرجات من المتوسط العام. ."الجدول الزمني"المناسبتسلیم العمل في الوقت ا

   
 تستخدم للداللة على أن الواجب تم تغییر حساب   :R—Retaught الراءحرف  

 درجاتھ بعد إعادة تدریسھ.
  

و تستخدم لإلشارة  Blank—Not Yet Gradedغیر معتبر/محسوب خاٍل/
 الدرجات.إعطاء الواجب ال یزال بحاجة إلى تقییم إلى أن 

 
لإلشارة إلى أن الطالب كان تستخدمان    :AB—Absentألف و ب الحرفان 

باإلمكان أنھ  غائباً وقت إكمال ھذا العمل/الواجب. و تحسب درجاتھ صفراً، إال
و تسلیمھ لتحصیل الدرجات.  و ھو من ضمن التقاریر  إكمال العمل/المھام

 بالدرجات المفقودة/غیر المحسوبة.
 
درجات غیر محسوبة، و ھي تعني أن  — No credit (Zero) 0صفر  

الطالب(ة) لم یتحصل على شیئ، درجاتھ صفراً. یستخدم المعلمین/المعلمات ھذا 
الرمز بحذر (أو نادراً) ألن الصفر/ یؤدي إلى إنخفاض في درجات الطالب في 

ي كثیر المتوسط العام و یشوه تحصیل الطالب بدرجة كبیرة. و بدالً من الصفر، ف
للداللة على العمل  ”M“من األحیان یستخدم المعلمین/المعلمات الحرف میم 

للعمل غیر المكتمل أو لم  ”INC “الذي لم یتم تسلیمھ بعد أو یستخدمون الرمز 
یتم تقییمھ/إعطاءه الدرجات بعد. قد یضطر المعلمین/المعلمات إلى تغییر 

لى درجة إنھ لم یعد مفیداً للطالب الدرجات إلى صفر إذا تأخر الطالب في واجبھ إ
أو عملي للتقدم بھ للحصول على الدرجات.  مالحظة: قد یلجأ بعض المعلمین إلى 

إختیار بدیل، بدالً عن الصفر، رقم أو نسبة مئویة على سبیل المثال، ألنھ یؤثر 
 بإنخفاض/التقلیل من المتوسط الكلي لدرجات الطالب(ة).

 

 
التعلم). عادةً ما یستعین المعلمین/المعلمات و تائج ھم (تقییمات/نلتحسین تعلم

یستخدمون إستجابات الطالب في التطبیقات/التدریب و الممارسات فرصاً لتحدید 
ما الذي یجب علیھم توضیحھ أو إعادة تدریسھ و / أو یستعین الطالب و 

التدریب/التطبیقات فرصاً  للمحاولة مرة  أثناءیستخدمون المالحظات/التعلیقات 
 أخرى (تطبیقات/تدریب الطالب).

أمثلة نموذجیة لعملیات التقییم التشكیلي/التكویني ھي قسائم الدخول/الخروج،  -
مناقشات، تطبیقات/تدریب و ممارسات فردیة، مسودات لألوراق، مواد/عناصر 

تبارات قصیرة و غیرھا ضافیة التي تتم في المنزل أو  في الصف، إخاإلتدریب 
من العملیات التي تساعد الطالب على إظھار تعلمھم تحسباً لما قد یحدث من 

 التقییمات اإلجمالیة/التلخیصیة.
 

  رموز"دالالت" و معاني الدرجات 
GRADING CODES AND MEANINGS 

لة على للدال—EX إختصاراً    .Exclude:  Excusedتستخدم ھذه العبارات  
 على الدرجات االتكلیف إلى إكمال. و ال تأثیر لھالمھمة/حتاج تاإلعفاء من المھام و ال 

و یقصد بھ أن الواجب مفقود. و یحسب/یعتبر صفرأً   :M—Missingمفقود 
ZERO إعطاءه الدرجات.  من ثم حتى یتم إكمال و تسلیم الواجب و 

یستخدم للداللة على أن المھمة لیست مكتملة بما   :INC—Incompleteغیر مكتمل  
یكفي للتقییم/إعطاء الدرجات. ال یؤثر ھذا على النتیجة/الدرجات ما لم یكتب المعلم(ة) 

في النتیجة/درجات الطالب(ة). یجب إزالة الرمز بمجرد   INCعبارة غیر مكتمل
سلیمھ.تغییر الحال بحل الواجب، تنقیحھ، مراجعتھ و ت

 
GRADING SCALE   مقیاس الدرجات
Synergy Gradebook uses the following scale to assign letter grades based on calculated averages: على متوسط حساب الدرجات  تدللسینرجي و الحروف طبقاً ل جدول حساب الدرجات أدناه  

90% = A 85% = B+ 80% = B 75% = C+ 70% = C 65% = D+ 60% = D Below 60% = F 

 
 
 

   THREAT ASSESSMENT (402) 436-1650 & (402) 436-1575 تقییم التھدید/المخاوف   
 

 

 
 
 

 

 
 

ً أ المساعدة طلب من الخوف و التردد عدم على المجتمع نشجع  كانت، یا
 عن الدفاع و یھدده، أو یخیفھ ما على التغلب في آخر شخص كمساعدة

عاً و جمی أھالیھم و الطالب التربویین، نشجع و. اآلخرین أو آخر شخص سالمة
 تصرفات و شكوك أو تھدیدات أي عن التبلیغ على المجتمع أفراد كذلك
  .بالمدرسة مسؤول شخص ألقرب مریبة

 
 

 
  
 

NOTICE: إشعار 
 العامة لنكن مدارس في أسلحة بأیة یسمح ال

 لًلقانون قاً وف مرخصة كانت ولو
No Weapons are Allowed at Lincoln  

Public Schools Even with Passage of the  
Concealed Weapons Law 

 

 LB   ( 454رقم ( األسلحة قانوان على صدق و الدستور وافق
 الطالب، اإلداري، الجھاز على تؤكد و تذكر أن اإلدارةبأن على 

 العامة لنكن مدارس بمباني لألسلحةتام ال بالمنع والزوار األمور أولیاء

 .المدرسیة األنشطة و الفعالیات خالل أو بالساحات وال
 

 بحمل اإلذن على بالحصول للبالغین األسلحة حیازة قانون یسمح
 في السالح بحمل یسمح ال ولكن عدیدة أماكن في الیدوي السالح

 یكون سوف المدرسة داخل سالحا یحمل شخص يأ. المدارس
 التي للجریمة مرتكبا أیضا و التعلیم لمجلس السیاسي للنظام مخالفا
 .القانون بقوة علیھا یعاقب

 

 العامة لنكن مدارس التھدید تقییم
LPS Threat Assessment Program 

SAFE TO SAY 
 

 توفیر و تھیئة إیجاد، على التعلیم مدیریة تعمل العامة لمصحةا صاً علىحر
 في یعملون الذین لكل و الموظفین الطالب، جمیع،لل ناً أم أكثر دراسیة بیئة

 و یینمحلال الخبراء مع بالتضامن التربیة مدیریة تعمل لذلك. التعلیم مجال
 التھدید لتقییم إستباقیة إستراتیجیات و خطط/مبادئ تطویر في جاھدة تسعى

  .الحمایة التركیزعلى مع بالمنطقة قلق من عنھا المبلغ األمور على رداً 
 

 في التعلیم مدیریة بھا تستعین التي الوسیلة/الوحید سلوباأل وھ التھدید تقییم
 أحترازي برنامج وھو. التعلیمیة لمناطقبا طالبنا سالمة أجل من لنكن

 بمثابة البرنامج ھذا یعتبر. الكارثة وقوع قبل الحذر إلى یھدف متطور
 .المحتملة التھدیدات و للمخاوف مدروسة إستجابة و التخطیط أولیة، تنبؤات

http://www.lps.org/
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  Student Services continued (402) 436-1688 خدمات الطالب متواصل  

 

 
 

 
  

 

 

من أجل  المجاورة لھادرسة أو على األرصفة قد یقف المسؤولون على أراضي الم
المساعدة في خلق حالة من األمن المروري فضالً عن القیام بعملیة اإلشراف قبل 

سیر الطالب بإشارات السیر/ و عدم المسؤولین یساعد توجیھ و و بعد الدوام. 
یساعدون في التواصل و الحدیث مع الطالب عندما یكون المرور  و كذلك السیر

 الطرق.  آمن بعبور المشاة و تقاطع

یعمل مدیر سالمة و أمن المدراس عند الطلب مع المدارس للمراجعة و المشورة و 
و كما ھو معمول بھ في نظم األمن، .  منلیقدم رأیھ حول أسالیب السالمة و األ

 .نستمر في مراجعة أسالیب السالمة للتأكد من تطبیق نظام أمني عام/نواصل
 
 

مممتلكاتھ/مقتنیاتھم و بطالال البحث/تفتیش  
Searches of Students 
and Property (Regulation 5420.6) 
 

للحفاظ على اإلنضباط و لتوفیر األمن للطالب و المسؤولین و الھیئة العاملة بالمدارس، 
تقع على عاتق المسؤولین بمدیریة التعلیم مسؤولیة إنفاذ /تطبیق القانون و العمل 

للوالیة/الدولة.  علیھ، یؤذن لمسؤولي المدارس أو بالسیاسات و القواعد اإلداریة 
المعنیین و یحق لھم تفتیش الطالب و مقتنیاتھم/متعلقاتھم و أشیاءھم الخاصة و كذلك 
تفتیش الممتلكات المدرسیة الخاصة بالمنطقة التعلیمیة إمتثاالُ إلنفاذ القانون و تطبیقاً 

 للسیاسات و القواعد اإلداریة.
 

 
 

 
 

 

 
 )402 (436-1000. أو إتصل على  lps.org/threat : لمزید من المعلومات أفتح صفحة

 
 االستجابة القیاسیة" نظم بروتوكولقواعد العمل "

THE STANDARD RESPONSE PROTOCOL  
 الموحدة/المعیاریة للصفوفستجابة االأحد العناصر المھمة في وصف المدرسة اآلمنة ھو 

 المتطفلون و، الحرائقالمناخ، /الطقس حوادثتعتبر ما قد تقع من أحداث. الدراسیة ل
 تدریب ھا ول خطیطالتیتم التھدیدات األخرى التي تھدد سالمة الطالب من السیناریوھات 

 والموظفین رساإدارة المدالمسؤولین التربویین بمن قبل  الطالب تحسباً لما قد یحدث
المنشورة/المعلن عنھا بمباني مدارسنا.فیما یلي اإلجراءات المستخدمة بالمنطقة التعلیمیة.   

ي بمدیریة مدیر األمنالأو اتصل ب iloveuguys.org لمزید من المعلومات ، انتقل إلى
 .التعلیم/مدارس لنكلن العامة على 1641-436

 
 School Safety  السالمة/األمن المدرسي  

وقت         سیر و عبور الطرق لتسھیل حركة المرورلكون للمدرسة خطط یجب أن ت
(راجع كتیب المعلومات المدرسیة/دفتر تخطیط عد الدوام. قبل و بإنزال و تحمیل الطالب 

ھذه  وضعتیومیات الطالب أو صفحة المدرسة األلكترونیة لحركة المرور و التوجیھات.) 
النظم/البروتوكول على أساس أنماط المرور اآلمن، طبیعة األفراد، إحتیاجات كل 

لى المدرسة بھدف التأكد من وصول الطالب إ -مدرسة على حدة و البیئة المحیطة بھا
و إنصرافھم منھا بأمٍن و سالم بصورة فعالة.  نعمل جنباً إلى جنب مع بلدیة مدینة لنكن 

قسم ھندسة المرور إلنشاء بروتوكوالت/نظم تدعم كل المرافق،  –األشغال العامة  –
  المنشآت و مباني المدارس بصورة عملیة.

 
البروتوكوالت (مثل إتجاه عن توصیل المعلومات عن النظم و المدارس مسؤولة 

سیر السیارات وقت إنزال التالمیذ أو تحمیلھم و ما إلى ذلك) و توضیح ذلك للعوائل 
عند بدء كل عام دراسي.  عند الضرورة، یعزز ذلك من قبل أولیاء األمور خالل 

 العام إذا كانت ھناك مخاوف محددة أو مشاكل إزدحام مروري.

 في حاالت الطوارئ
IN AN EMERGENCY 

WHEN YOU HEAR IT. DO IT 
LOCKOUT! SECURE THE PERIMETER. 

 قفل! تأمین المكان
الطالب)                            ة(المعلم  

الداخل إلى العودة    الداخل إلى طالب كل إحضار  
اإلعتیادي العمل              المكان أبواب قفل/سد  

بالحالة ةوعیتال من مزید                         
اإلعتیادي العمل              
 الغیاب   و الحضور تسجیل            

___________________________________________________ 
LOCKEDDOWN قفل/سد   !  LOCKS قفل,  

LIGHTS إضاءة OUT OF LIGHT من غیر إضاءة    
 المعلم(ة)                                  الطالب

 سد األبواب الداخلیة                     سد األبواب
 إطفاء األنوار                             اإللتزام بالصمت
 تحریك األشیاء المرئیة                  عدم فتح األبواب

_________________________________________ 
EVACUATE! TO ANNOUNCED LOCATION 

 اإلعالن عن إخالء المكان.
 المعلم(ة)                      الطالب

إحضار التلفون الخاص             إخالء المكان       
 تسجیل الحضور              ترك المقتنیات/األغراض الشخصیة

إتباع التوجیھات/اإلرشادات                 وتفقد الطالب   
 إذا كان ھناك مصابین   

________________________________________________  
SHELTER! HAZARD AND SAFTY STRATEGY. 

 و خطط السالمة  اإلیواء!الخطر،                       
خطط السالمة                         الطالب                   المعلم(ة)     

                                           الخطر         إتباع خطط السالمة
         اإلخالء إلى مكان آمن          عصار            تسجیل الحضور
األبواب             مواد خطرة       قفل/سد                            

                                      إختباء    زلزال            نزول،                           
تسونامي            الذھاب إلى مكان عاِل                            

_____________________________________________________ 
 أبقى في صفك.  أخلي/أبعد عن الممرات

 المعلم(ة)                      الطالب
 بالصفوف              إغالق أبواب الصفوف ىونیبق

 یستمرون في أعمالھم كالمعتاد               إلى حین إعالن
 الجالء/رفع الحظر  

 أسماء الغائبین
 

ث، السلوك العدائي أو السلبي الذي یثیر الخوف یالحدسلوكیات ذات دالالت: تشمل 
رؤیة سالح، شائعة  -العنف المحلي/المنزلي -اإلرتیاح مأو القلق/اإلنزعاج و عد

تخویف أو التھدید  -تھدیدات إنتحاریة -سلوك غیر  طبیعي/عادي -سالحبوجود 
 باإلتصاالت باإلكراه.  

 
على ھذا البرنامج  تُقبلؤسسة تربویة حساسة لنكن العامة ھي ممدیریة التعلیم/مدارس 

ب األمر منا جمیعاً العمل المشترك لكي لالجدید بالتركیز على الكرامة و اإلحترام.  یتط
توفیر مزید من  -محور ھذا البرنامج ھو مراعاة بعضنا البعض نحافظ على سالمتنا.

راجعة شاملة لتھدید و المخاوف متضمن مراجعة/تقییم اأكثر  صیغ إجراءیة رسمیة 
متعددة التخصصات على مستوى مدیریة التعلیم.  سوف یقوم ھذا من قبل مجموعة 

الفریق بتخصصاتھ المختلفة بالعمل مع المسؤولین التربویین و أعضاء من المجتمع 
المدني لتقییم المخاوف من أجل تطویر الخطط و إستراتیجیات اإلقدام و إدارة خاصة 

  لة.  لكل حا
 

 ھو التھدید تقییم بعملیة القیام و حترازیةاإل جراءاتاإلإتخاذ من لھدفا** 
 و المدرسین الطالب، إلستجابة محددة و منسقة و متاكملة عمل خطط إیجاد

قد یتعرضون إلى خطر إیذاء   نالذی التعلیم حقل في العاملین األفراد من غیرھم
 النفس أو اآلخرین

تھیئة بیئة سلمیة آمنة في مناطقنا التعلیمیة تساعد على أساس  _ علماً بأن اإلسراع و
 مالئم لتحسین تعلم الطالب/الطالبات و نجاحھم

 
على تبلیغ   إذا الحظت أي سلوك غیر طبیعي، یبعث بالقلق والمخاوف، نشجعك •

 .من المسؤولین بمدارس لنكن العامة شخص
صفحة مدیریة  الدخول إلىالشك بالسلوك المریب الذي یدعو إلى عن یمكن التبلیغ  •

التبلیغ بإسم  و إرسال المعلومات تحت بند lps.org التعلیم/مدارس لنكن العامة
    .Non-emergency tip مجھول
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  Threat Assessment continued  (402) 436-1650  &  (402) 436-1575  
 

 
 VIDEO SURVEILLANCE الفیدیو ب المراقبة

 
 .  و بالمدرسة الخاصة الفیدیو أو التصویر راتیماكللطالب الحق في إستخدام 

  وجود كامیرات یتطلب أماكن علیم فيالمدیر العام للت بأمر الكامیراتیجوز إستخدام 
ب، و المسؤولین بالمدرسة، الطال لجمیع والسالمة والصحة العامة الملكیة على للحفاظ
رات كامی وجود عن ملحوظة تكتب. ومرافقھا ةیالمدرس المعدات/دوات، األالزوار

 للقوانین تجاوزات ألي الكامیرا تصویر عند. بالمدرسة مختلفةال ماكناأل في المدرسة
 على القانون یطبق سوف المدرسة، فيالعاملین  حتى أو الطالب قبل من مدرسیةال

ً  األمنیة المختصة الجھات إلى التحویل مع امرتكبیھ وسیالحق المخالفة،   .للقانون وفقا
إلى  ذلكة أو مسموح بھا یعرض من قام بمشروعإلتقاط  الصور بطریقة غیر 

قوانین إن تسجیل الفیدیو، أخذ صورة بالمخالفة لسیاسات و   مساءالت قانونیة رسمیة.
المدرسة، القوانین المحلیة، قوانین الوالیة أو القوانین الفیدرالیة قد تؤدي إلى عقوبة أو 

إتخاذ إجراءات قانونیة ضد الطالب و قد یقدم إلى الوكاالت و الجھات القانونیة الرسمیة 
.األخرى إلجراء الالزم  

 
 
 

ناك مؤشرات تدعو یتم البحث/التفتیش عندما یرى المسؤول أو الشخص المعني أن ھ
  إلى اإلعتقاد بأن ھناك ما قد یكشف عن أدلة إنتھاك  للسیاسات، النظم أو القواعد. 

یؤذن لإلداریین/المسؤولین التربویین و من یمثلھم القیام بإجراء عملیات تفتیش موسع 
(كالبحث و تفتیش خزانات جمیع الطالب لألسباب ذاتھا و التي تشمل لیس على سبیل 

إنتھاك  مؤشراتالحصر، األمن، السالمة، الصحة و لمعرفة ما إذا كانت ھناك 
درسیة. تقوم المدرسة باإلشراف و الحمایة التامة على سیاسات أو القواعد القانونیة الملل

الممتلكات المدرسیة و على الطالب عدم توقع الخصوصیة بشأن األشیاء التي وضعت 
بممتلكات المدرسة ألنھا خاضعة للبحث و التفتیش في أي وقت من قبل المسؤولین 

طاوالت الكتابة  و عن تأیاً كانبالمدرسة.  الطالب مسؤولون عن األشیاء بخزاناتھم 
 .التي سلمت لھم من قبل المدرسة

 
عندما یكون البحث/التفتیش جزًء من تحقیق جنائي، یتم ذلك بالتعاون مع الشرطة أو 
سلطات إنفاذ القانون، أو إذا كان التفتیش یقصد بھ إكتشاف األدلة یجب اإلستعانة بھا 

لطات القانونیة مسؤولة في إجراءات جنائیة.  في ھذه الحالة، تكون الشرطة أو الس
 عن البحث/التفتیش.  

 
 

  TRANSPORTATION  1073-436 (402) المواصالت 
 

 مثل بالباص الترحیل/النقل خدمة یستحقون الطالب من أخرى فئات ھناك
 حالة و  بالباص، لالنق تعلیمھم الذین یتطلب الخاصة اإلحتیاجات ذوي طالب

 المنزل/مكان سكنھ مكان من القریبة المدرسة إزدحام (ة) بسبب الطالب نقل
 صیانة. أعمال و لتجدیداتكا  كبیرة بناء أعمال المدرسة بمبنى كان إذا أو
 رقم على اإلتصال نرجو ،عن النقل بالباصات إستفسار أو أسئلة أیة لدیك إذا

 ).402(-436-1073: ھذا التعلیم مدیریة

 

    COMMUNITY INVOLVEMENT  1668-436 (402)      التضامن/التفاعل المشاركة اإلجتماعیة 
 
 

 تجاه إلتزامھم المحلي المجتمع أفراد بھا یبرھن التي القلیلة األسالیب من
 المتطوعة المجموعات خالل من لھا دعمھم و العامة لنكن مدارس طالب
 :التالیة

Teammates تیّمیت 
 خالل بالمدرسة اإلسبوع في مرة معھ یجتمع ما البلط بالغ شخص مزاملة ھو

 و الطالب ھمة تنشیطفي  یساعد اإلرشادي البرنامج ھذا .ي/الدوامالدراس الیوم
  علیك لإلتصال . ةممكن دراسیة مرحلة أعلى إلى الوصول في سھاحمزید من ی

 teammates@lps.org اإلیمیل ھذا أو 402-436-1990الرقم   بھذا

 

Volunteers in Schools التطوع في المدارس 
 من لمزید 402-436-1668الرقم  على اإلتصال یرجى المدارس في للتطوع

 ثم   www.lps.org و كیفیة التطوع أفتح ھذا العنوان: شروط  المعلومات عن
  .volunteerأشر إلى و أنقر كلمة 

 

 

 .المحلي المجتمع مع المدارس جھود تضافر/تكامل من یأتي التعلیم في التمیز
ً  المجتمع تقدیم ھو لنكن مجتمع في لإلعجاب المثیرة الجوانب من  من فیضا

 .الطالبات/الطالب ألبناءنا ممكن تعلیم أفضل تقدیم أجل من للمدارس الدعم
 قد المدارس فإن ،العامة لنكن لمدارس متناھي الال المجتمع دعم تنامي منذ

ً  تطور و تحسنت  ھي ھذه إن (ة). طالب لكل العلمیة التجربة جودة لھا تبعا
 .التعلیم جودة و التمیز إثبات طرق و أسالیب إحدى

ساعد تضامن لنكن.  شباب /في لنكن أبوابھم للناشئین قطاع األعمالفتح ممثلي 
أفراد المجتمع و مشاركتھم في التعلیم /المدارس في إتساع نظرة الطالب إلى 

تعلمھم. أنھ من الرائع و الملھم للطالب معرفة أن ھناك عالمھم و في إزدیاد أھمیة 
طفال الذین شخصاً ما یھتم بنجاحھم في التعلیم. ینطبق ھذا بشكٍل خاص على األ

   مصادر الدعم بالنسبة لھم محدودة.
 

 األعمال، رجال كبار عرف المدارس، في التطوعي بالعمل المقابل، في
 بالمدینة العامة المدارس أن األمور أولیاء األجداد، اآلباء، المجتمع، أعضاء

 .للتعلیم المتحمسین الناشئین بالطالب ملیئة

 
ركوب الباص من و إلى المدرسة إستحقاق  

Eligibility for Bus Transportation (to/from Schools) 
 
 ھامن و  المدرسة إلى بالباص الترحیل/النقل خدمات التعلیم مدیریة تقدم

ً  الطالب من للمستحقین  المدارس طالب ذلك یشمل الوالیة، لقوانین طبقأ

ن م أمیال أربعة من أكثر بعد على یسكنون الذین المتوسطة اإلبتدائیة،
  مدارسھم.

http://www.lps.org/
mailto:teammates@lps.org


52 Lincoln Public Schools Important Information Booklet 2019-2020 
 

 
 

 

  Community Involvement continued  (402) 436-1668 التضامن/الشراكة المجتمعیة  
 
 

PARENT-TEACHER GROUPS  أولیاء األمور –جماعات المعلمین  
أولیاء األمور بكل مدرسة  –لإلضمام و اإلشتراك في جمعیات المعلمین مع 

 لدعم العملیة التعلیمیة، یرجى اإلتصال بالمدرسة المعنیة أو زیارة ھذا الموقع  
home.lps.org/pto 

 
 أسئلة/إستفسارات، تعلیقات أو إشادة/مجامالت...

Questions, Comments, or Compliments... 
 

 مشاركة أو األسئلة لطرح العامة لنكن مدارس/التعلیم مدیریة على اإلتصال یمكنك
 الشخص إلى شكاویك و تعلیقاتك أسئلتك،/إستفساراتك ھیتوج ،بمعلومة

  ConnectNowستحصل على إجابة وقتیاً بوسیلة/نظام كونیكت  بالتربیة المالئم
 أفراد و األمور أولیاء العامة، لنكن مدارس لطالب الین أون/ النت على فھي خدمة

و على ) LPS.org(التعلیم لمدیریة األولى الصفحة على متاح ھو و المدني المجتمع
  اآلن التاليأفتح عنوان كونیكت . الصفحة األولى لصفحات مدارس لنكن العامة

ConnectNow logo. 
 
 
 
 
 
 

 
Community Groups جتمع المدني/المحليجماعات الم  

THE CITIZENS ACADEMY األكادیمیة الوطنیة 
سوف تزود األكادیمیة الوطنیة سكان لنكن بتقدیمھا لھم برنامج تفاعلي عام  بإعطاء 
معلومات، فكرة / خلفیة عن مدارس لنكن العامة.  یقدم برنامج التوعیة العامة ھذا، 

لمزید من  جلسات/محاضرات شھریة بالمدارس في جمیع أنحاء المنطقة التعلیمیة.
 ة أدناه:مدارس لنكن العامالرئیسیة لصفحة الالمعلومات، یرجى مراجعة 

home.lps.org/citizensacademy. 

 
للمناھج إجتماعي جلسم  

COMMUNITY CURRICULUM COUNCIL 
 یعمل أعضاءه على إبداء رأیھم في المنھج األكادیمي األكثر أھمیة لیدرس

في لنكن. لألطفال   
 

 لجنة مراجعة المباني 
CONSTRUCTION REVIEW COMMITTEE  

 مدارس بناء في التعلیم مدیریة الصیانة و المباني مراجعة لجنة ساعدت

 و المراجعة إجراءات على الخبراء وقوف خالل من تكلفة بأقل جیدة
.اإلنشاءات

 

   FOUNDATION FOR LPS  1612-436 (402)   الدعم المالي لمدارس لنكن العامة 
 
 

Fund-a-Need___  تلبیة/سد   اإلحتیاج 
  صمم رائع برنامج خالل من منح و ھبات عن عبارة اإلحتیاجات تلبیة

Lps.orgwww.Foundationforlps.org/fundaneed ت الن على     
 بمدارس والمعلمین الطالب مساعدة أجل من المنح و العطایا على للحصول

 على المكتوبة اإلحتیاجات قائمة بین من المانحون یختار. العامة لنكن
 .ضریبیة إعفاءات على لیحصلوا بشراءھا یقومون ثم اإلنترنت

 
 أو بالفعالیة الصف إلي منحة/عطیة قدم من المعلمات/المعلمون یخطر

 مكتب  إلى لتقدیمھ یصاالً إ المانحون ویعطى. بھا یقومون التي األعمال
IRS  اإلعفاء الضریبي 

 
 في تحسن و تطویر شخص یساعد لكل ةممتاز فرصة( اإلحتیاجات تلبیة تمویل

 أفتح تعلیم  األطفال، نجاح في للمساھمة. األفضل إلى العامة لنكن مدارس
 الصفحة على وأدخل: التالي األلكتروني العنوان

Foundationforlps.org/fundaneed 
 : التالي للمساعدة في سد إحتیاجات مدارسنا و طالبنا یرجي اإلتصال على الرقم   

1612-436-402.  

 

 

Fund a Need 
foundationforlps.org/fund-a-need 

 

 
 

 
   العامة لنكن لمدارس المالي الدعم

FOUNDATION FOR LINCOLN PUBLIC SCHOOLS 
 

 ما على الطالب جمیع حصول بوجوب العامة لنكن مدارس داعمي یعتقد
 دعم على نعمل نحن. التعلم من ممكنة مرحلة أعلى إلى لوصولل یحتاجونھ

. بھا الوفاء عن الضریبة دافع یعجز التي الدراسیة الفصول و الطالب فرص
 دور توسیع و المعلمین، و الطالب ھمم رفع المناھج، تحسین ھي مھمتنا

 المدارس و األمور أولیاء مع نعمل نحن. التعلیم في بالمشاركة المجتمع
 الحاجات لدعم) التبرعات(األموال تجمیع مجال في النجاح في لمساعدتھم

 أحالم و أھداف ندعم و نشجع كما. الدراسیة الصفوف و للمدارس األساسیة
 و الشامل التحسین مجال في التربیة ھجھاتنت التي الریادة في التعلیم مدیریة
ً  نزیدھم و المجتمع ألفراد تشجیعنا في نواصل  التجدید و اإلبتكاري ف حماسا
  .لنا كشركاء

 
 المجتمع لفئات السخیة التبرعات و المالي الدعم خالل من الماضي، العام

 :تمول أن المتحصلة المبالغ إستطاعت
 

                                            من الطارئة و الضروریة حاجاتھم لسد بمساعدات طالبة /طالبا. $43,528 
 .للطوارئ مأوى/مسكن و طبیة رعایة غذائیة، مواد مالبس،

 اإلحتیاجات سد دعم خالل من الصفوف دعم.  98
 للكلیات دراسیة منح.   107 

فائز بجائزة أدبیة للمتمیزین  14مع  البارزین للمدرسین تعلیمیة أدبیة جائزة.    15
 المعلمین/المعلماتمن 

 ↓التالیة  الصفحة أفتح ھل ترغب في اإلشتراك؟
www.foundationforLPS.org 

  402-436-1612  المدیرة أو على الرقمWendy Van – ن ڤا وندي علىأو إتصل  
 :التالي العنوان أفتح الطالبیة المنح عن لمعلومات

.foundationforLPS.org/scholarships. 

http://www.foundationforlps.org/
http://www.foundationforlps.org/scholarships
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  FORMS Additional copies of these forms can be found on our website at www.lps.org. 
 
 

HS0019 
Rev. 1/17 

 الدوام/ الدراسي الیوم خالل الدواء إعطاء طلب
 الصحیة الخدمات إدارة

 . لنكن، نبراسكا العامة لنكن مدارس
REQUEST TO PROVIDE MEDICATION DURING SCHOOL HOURS 

Health Services Department 
Lincoln Public Schools • Lincoln, Nebraska 

 
 :األمر ألولیاء ھامة معلومات

 بتوقیعكخالل الیوم الدراسي/الدوام.   بالمدرسة للطالب األدویة إعطاء على باإلشراف المختصین و المدرسة في المسؤولین یقوم حتى الخطیة موافقتك مطلوب
 :اآلتيفإنك تكون مقر ب ما یلي،  على

 
 نصح/أعطى الدواء لمعرفة كیفیة إعطاء الدواء الموصوف إذا لزم األمر. قد تتصل الممرضة الخاصة المتواجدة في المدرسة بالطبیب الذي   •

 

ة، وفقاً إلدارة إعطاء األدوی على لإلشراف العامة لنكن مدارس قبل من مدرب شخص أو كالممرضة ، طبیة رخصة لھ شخص إبنتك أو دواءه إبنك عطيی  •
 )2016سنة (األدویة كما ورد في المبادئ التوجیھیة لمدارس لنكن العامة 

 

 .اإلستعمال طریقة أو لدواءفي ا تغییر أيإذا كان ھناك  بالمدرسة الصحة مكتب بالغیجب إ  •
 

 إلعطاء الدواء في المدرسة، یتطلب أمر من الطبیب أو (غیره من المختصین المرخص لھم بوصف الدواء) و كذلك لجمیع األدویة التي تشترى من   •
مكتوب عیلھا البیانات.  أما األدویة التي  یتم شراءھا ون بالصیدلیة في قنینة/علبة مصلق/من الطبیب.  الدواء الموصوف رسمیاً یك توصیةالصیدلیة بدون 

 من الصیدلیة غیر الموصوفة من الطبیب ، تقدم بصورة منفصلة إلى مكتب الصحة المدرسیة.
 

 یة أدویة ال تنطبق علیھا الشروط المذكورة.  أ قبلت ، لن ال. و إاإلستعمال طریقةالبایانت و  علیھ مكتوب األصليا وعاءھ في األدویة جمیع رسلیجب أن ت    •
 . أكثر لیس و فقط أسبوعین لمدة ما یكفي بتقدیم/إرسال األمور أولیاء نصحن     •

 
 
 

 الدوام/ الدراسي الیوم خاللفي المدرسة  الطالب(ة) دواءه المدرسة إعطاء قبل إكمال وثیقة إذن ولي األمر المكتوبة یجب
WRITTEN PARENTAL CONSENT: MUST BE COMPLETED PRIOR TO MEDICATIONS BEING GIVEN AT SCHOOL 

 

 
 __________________________________________________ ءأوافق و أعطي األذن لمدارس لنكن العامة بإعطا

 الجرعة و الدواء إسم
 

 
 رشادات    إلى: __________________________________________________________________    في   ____________________________________ طبقاً لإل

 بالتقریب الوقتإبنك أو إبنتك                                                                                                 إسم                                                                   
 

 .  . _____________________________________________________________________ بسبب
 الدواء تناول سببذكر                                                                   

 
____________________________________________       ____________________________________________________ 

  التأریخ                                                        Signature of parent/guardianولي األمر  )/ة(توقیع الوالد        
 

CONTACT INFORMATION FOR PARENT/GUARDIAN: معلومات لإلتصال بولي األمر/بیانات  

 
Parent Guardian’s Name(s): إسم الوالد(ة) أو ولي األمر  

 
Phone 3: _______________________ تلفون   Phone 2: ________________________ تلفون    Phone 1: تلفون   _______________________ 

http://www.lps.org/
http://www.lps.org/
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HS0059 
Rev. 10/18 

 طلب إعطاء الدواء للطالب المریض أثناء الدوام/الیوم الدراسي
 REQUEST TO PROVIDE MEDICATION DURING SCHOOL HOURS:   

ACETAMINOPHEN AND IBUPROFEN  
 إدارة الخدمات الصحیة 
 مدارس لنكن العامة 

  
 معلومات ھامة ألولیاء األمور: 

 

 فورم اإلذن ھذا كلھ.  بتوقیعك أدناه تكون على علم باآلتي:  المدرسة. نرجو أن تكمل وثیقةفي دواءه  قبل إعطاء إبنك الطالب(ة )مطلوبة موافقتك الخطیة 

 رشادات والموصوفة. أنك قد إطلعت على البیانات ووافقت على إعطاء إبنك دواءه أو إبنتك بإطمئنان في المدرسة طبقاً للجرعة الموصى بھا و المقدار/الوزن اإل •

ً لب تفویضالممرضة المدرسیة مسؤولة عن إعطاء/تناول إبنك دواءه/أدویتھ بالمدرسة.  إذا إحتاج إلى عنایة خاصة، یحق للممرضة أن تط • من طبیب العائلة  "طبیبك  ا
 الخاص"  لضمان السالمة. 

      یطلب دواًء  مكتوب اً أو مرخص بھ من قبل الطبیب إذا كان: •
 مرات خالل مدة ثالین یوماً.   5 إبنك یحتاج إلى تناول أدویة مسكنة لأللم مثل األیبوبروفین أكثر من  -
   acetaminophen and/or ibuprofen األیبوبروفین أو األستامنوفینإبنك/ إبنتك یحتاج إلى مسكنات األلم ك  -
 أن كان إبنك مریض أو إبنتك و لم یتحسن بحسب تقدیر الممرضة بالمدرسة    -

ء الدواء وفقاً یعطي إبنك الدواء شخٌص  لدیھ رخصة في مجال الطب ، كالممرضة أو فني صحي في مجال الصحة/ العالج أو أحد الموظفین بالمدرسة مختص بإعطا •
 لقانون نبراسكا. 

ھو اإلستفادة خالل الیوم الدراسي المدرسة في إعطاء الدواء السماح و التعاون بھذه األدویة تقدم لإلستعمال خالل الدوام/الیوم الدراسي و قد تكون محدودة، الغرض من  •
 في الساعات األخیرة من الیوم الدراسي/الدوام إال إذا إرتأت الممرضة غیر ذلك . للطالب(ة) ال تعطى األدویة ھذه من الحضور المنتظم بالمدرسة للتعلم.  

  
 

 

 ACETAMINOPHEN AND/OR IBUPROFEN مثل األیبوبروفین أو األسیتامنوفین )ة(أدویة للطالب إلعطاء كتابة األمر ولي إذن
  

 أوافق على إعطاء___________________________________________________________________________________________ :  
 إسم اإلبن أو اإلبنة 

 أن یعطى األدویة التالیة:

   No ال □ Yesنعم  □  (Ibuprofen) آیبوبروفن  (Advil) أدفل مسكن لأللم:  No ال □ Yesنعم  □ Acetaminophenآستمنفین  (Tylenol) ل تایلینو ھذه األدویة

       No  □ ال     Yes  □نعم     Acetaminophenھل حدثت إلبنك / إبنتك أیة آثار جانبیة سلبیة لتناولھ ھذا الدواء 
 إذا حدثت، یرجى التوضیح:________________________________________________________________________________  

    No  □ال      Yes  □نعم     Ibuprofenھل حدثت إلبنك / إبنتك أیة آثار جانبیة سلبیة لتناولھ 

 _____________________________________________  إذا حدثت، یرجى التوضیح:___________________________________

    oN  □ال      Yes  □نعم  تناول/ أخذ إبني/إبنتي الدواء   قبل أرجو أن  تخبروني   

    No  □ال      Yes  □نعم  أرجو أن  تخبروني یوم تناول/ أخذ إبني/إبنتي الدواء      

  لإلتصال____________________________ ________________________________________________________اإلسم ورقم تلفون  

    No  □ال      Yes  □نعم  یتناول/ یأخذ إبني/إبنتي دواًء  آخر في الوقت الحالي:  

 خرى________________________________________________________________________نرجو كتابة إسم الدواء/األدویة األ 

 إبني/إبنتي تحت رعایة الطبیب لما یلي:________________________________________________________________________   
 ________________________________ توجیھات/إرشادات خاصة بشأن إبني/إبنتي:_______________________________

   

_______________ Date:  لتأریخا  _____________________________     Signature of parent/guardianتوقیع الوالد(ة) أو ولي األمر   

http://www.lps.org/
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Medication Log الطبيل السج   
الخدمات الصحة قسم   

Student Name:إسم الطالب ID #:رقم بطاقتھ Physician: الطبیب المعالج    

Date Started:تأریخ البدء Medication:الدواء  Dosage:الجرعة Time:الوقت Frequency:عدد المرات      

Teacher:(ة)المعلم Room-Team-Grade:الصف-المجموعة-الغرفة Permit:اإلجازة ______M.D. الطبیب _______Parent الوالد(ة) /ولي األمر     

Special Instructions: توجیھات/إرشادات خاصة        
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 31 

08- August                                

09- September                                

10- October                                

11- November                                

12- December                                

01- January                                

02- February                                

03- March                                

04- April                                

05- May                                

06- June                                

            التأریخ و األحرف األولي لكل إداریة/قسم ب كتابةیج 
Int.: ف األولىحراأل    

Int.: ف األولىحراأل   

 Int.: ف األولىحراأل    

  Name:________ اإلسم_____

  :Name ________ اإلسم_____

 :Name ________ اإلسم_____

 

Int.: ف األولىحراأل    

Int.: األولىف حراأل   

 Int.: ف األولىحراأل    

  Name: اإلسم   

Name: اإلسم  

Name: اإلسم  
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 المعلومات/البیانات بكشف والسماح الرسوم عن اإلعفاء طلب
APLICATION FOR FEE WAIVER AND SHARING INFORMATION CONSENT 

 التوجیھ و اإلرشاد قسم
 العامة لنكن مدارس

 2019 - 2020  الدراسي العام
 

FEE WaIver Request الرسوم عن التنازل/ اإلعفاء طلب  
 

 أو مجانیة مدرسیة وجبات یستحقون الذین للطالب بالنسبة الرسوم عن باإلعفاء التصدیق على بنبراسكا العامة لنكن مدارس طالب رسوم قانون یعمل
ً  السعر مخفضة  في الحق المستحق الطالب الرسوم عن اإلعفاء یعطي. األمیركیة المتحدة بالوالیات الزراعة لوزارة التابع األطفال تغذیة برنامج للوائح طبقا

 اإلعفاء یتطب  .محددة أنشطة في لإلشتراك الالزمة و الخاصة األدوات و المعدات تعطیھ فرص الحصول على و معینة طالبیة رسوم تسدید/دفع عدم
 غیر الفعالیات و اإلختیاریة الموسیقى دروس في الموسیقیة باآلالت اإلستعانة )2، (اإلضافیة المدرسیة األنشطة في اإلشتراك )1( الرسوم عن الخاص

ً  لیس السعر المخفضة أو المجانیة المدرسیة الوجبات برنامج في الطالب إشتراك .المنھجیة  . القسم ھذا أھداف من ال و للتقدیم بطلب اإلعفاء عن الرسوم  شرطا
  

 وقبل النشاط في اإلشتراك قبل الرسوم عن اإلعفاء لطلب التقدیم على أمورھم وأولیاء الطالب حث على الطالبیة بالرسوم الخاصة 5520 حة رقمالالئ تنص
 :یةتاللا اإلستمارة مأل یجب تخفیضھا أو الرسوم عن اإلعفاء على للحصول. النشاط إستكمال قبل اإلعفاء طلب یقدم أن على المواد/األجھزة شراء
 فعالیة أو نشاط برنامج، أي في لإلشتراك تخفیضال أو الرسوم عن اإلعفاء أطلب ال No   ، ال    □

   المادة أو النشاط و المطلوبة المعدات أو المواد تخفیضھا، المراد الرسوم تحدید نرجو:  تنبیھ،  التخفیض وأطلب الرسوم تخفیض ریدأ  Yes م ،نع    □
 التصدیق عدم إلى یؤدي قد م، مواد أو اآلالت غیر المذكورةرسو أي عن اإلعفاء أو التخفیضعدم تقدیم طلب في الوقت المناسب للحصول على   سیة.الدرا      

 .اإلعفاء طلب على لكم

بمدارس لنكن العامة للتغطیة /التأمین اإلختیاري على أرید اإلعفاء عن الرسوم لإلستفادة منھ في برنامج الرسوم المخفضة أو المجانیة  Yes م ،نع    □
 الكمبیوتر/األجھزة األلكترونیة.

 
 

 _____________________________________ة):(الطالب رقم______________________________________ ة)  (الطالب إسم
 ____________________________________ :الدراسي المنھج أو النشاط

 :كم عرف إذا المبلغ ذلك في بما المطلوبة المعدات/المواد و تخفیض،ال تطلب التي الرسوم حدد
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________ :الدراسي المنھج أو النشاط
 .كم عرف إذا المبلغ ذلك في بما المطلوبة المعدات/المواد أوصفثم  تخفیضھا، تطلب التي الرسوم حدد

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  الدراسي المنھج أو النشاط
 :كم عرف إذا المبلغ ذلك في بما المطلوبة المعدات/المواد و تخفیضھا، تطلب التي الرسوم حدد

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 _________________________________________  التأریخ:  ______________________________األمر وليأو  /)ة(الوالد توقیع
 

 _________________________________________  التأریخ _____________________________ ة)    (المسؤول/)ة(المدیر توقیع

 
)ة(الطالب مدرسة ة)(مدیر إلى اإلستمارة ھذه إعادة یجب  

http://www.lps.org/
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 SHARING INFORMATION CONSENT  أخرى جھات / لبرامج إبنتك/بإبنك الخاصة البیانات كشف على الموافقة
 

 المؤسسات من غیرنا إلى بھا نسمح قد السعر، المخفضة أو المجانیة المدرسیة الوجبات على الحصول بقصد إلینا بھا تقدمت التي المعلومات/البیانات والوقت، الجھد لتوفیر
 طلبك في إلینا بھا تقدمت التي المعلومات بإعطاء وسماحك إذنك نطلب فإننا علیھ .التخفیض أو اإلعفاء على تحصل لكي علیھا لإلطالع  إبنك تفید التي األخرى واإلدارات

 .السعر مخفضة أو مجانیة مدرسیة وجبات یستحقون أبناءك أو إبنتك/إبنك بأن للتأكد ھذا كل .إجراءات لزوم المخفضة أو المجانیة الوجبات على بالحصول الخاص
 . السعر مخفضة أو مجانیة وجبات أبناءك أو إبنتك/إبنك بإستحقاق تغییر من یحدث ماقد ذكر مع البیانات مأل حین األخالقي باإللتزام إنتباھك نسترعى

 
 ال، ال أسمح  No! I DO NOT الوجبات على الحصول أجل من إلیكم بھا تقدمت التي المعلومات/البیانات بتبادلاإلدارات األخرى /للمؤسسات 

 .السعر المخفضة أو  جانیةدرسیة المالم
 نعم!  Yes المدرسیة الوجبات على للحصول بھ تقدمت الذي  الطلب في الواردة المعلومات/البیانات بتبادل المدرسیة مكاتبدارة /اللإل أسمح 

 التي المدرسیة البرامج من غیرھا و الرسوم عن اإلعفاء/ التنازل برنامج مثل األخرى المدرسیة اإلدارات/المكاتب معالسعر  المخفضة أو المجانیة
 )ة(الطالب تفید

 
 

Child’s Name:(ة)إسم الطالب  School:المدرسة    
 
 

Student Identification Number: (ة)رقم ھویة الطالب    
 
 

Printed Name:  ًاإلسم كتابة    
 
 

Address:العنوان    
 
 
 

     Date: التأریخ_______________________________  Signature Parent/Guardian: توقیع الوالد(ة)/ ولي األمر
 

 
 .إبنتك/إبنك بھا یدوام التي المدرسة )ة(مدیرعلى  اإلتصال یمكنك المعلومات، من لمزید

For more information, you may call your school principal. 

 
 بالمدرسة نسخة تحفظ و إلى مساعد المدیر العام للتعلیم لإلرشاد/التوجیھ األصل

Original to Associate Superintendent for Instruction, copy retained at building 
 
 
 

 
 بمجرد اإلنتھاء من مأل طلب الوجبات المدرسیة المجانیة أو مخفضة السعر بصورة صحیحة وتسلیمھ إلى المدرسة أو إلى قسم التغذیة

 تراجع المدرسة كل البیانات للتأكد من تطابق ھذه البیانات مع (ة). بمدیریة التعلیم، تقوم المدرسة بمراجعة البیانات للتأكد من إستحقاق الطالب
 رسوم اإلشتراك و رسوم بعض المواد التي تم اإلعفاء عنھا، متى مابالساریة المفعول.  تتكفل مدیریة التعلیم  5520الالئحة رقم 

 .و مشارك في األنشطة/الفعالیات )إذا كان ینطبق( في حملة جمع التبرعاتأو الطالبة كان الطالب مشتركاً 
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OMB Number: 1810-0021 Expiration Date: 02/29/2020 

 
 ھذه الصفحة خاصة بالوطنیین األصلیین"الھنود الحمر"

 المتحدة الوالیات - تعلیمال وزارة
 )األصلیین الوطنیون( الھنود األمریكان تعلیم مكتب

WASHINGTON, DC 20202 
TITLE VI ED 506 INDIAN STUDENT ELIGIBILTY CERTIFICATEION FORM 

 
الفورم لیس / إكمال ھذا النموذج   . اإلستحقاق لكل فرد من الطالب الوارد أسماءھم ضمن عدد الطالب/ فورم بمثابة سجل رسمي لتحدید األھلیة/ ھذا النموذج:  األمورأولیاء / اآلباء

ھذا الفورم یتم اإلحتفاظ بھ في .  حصل على تمویل من ھذا البرنامجلی البرنامج ھذا ضمن إبنتك/إبنك المدرسة تحسب ال، اأو عدم إرسالھ اإلستمارة تقدیم عدم إخترت إذا ذلك مع وإلزامي، 
السماح بالبیانات و المعلومات التي ورد ذكرھا في ھذا الفورم بموافقتك / متى ما أمكن،  یمكن اإلفصاح . الملف و یصبح جزًء من  التقاریر المدرسیة و ال یحتاج مأله كل عام

،  أو بموجب القانون إذا كان اإلطالع علیھا جائز وفقاً لقانون الخصوصیة و حقوق العائلة التعلیمیة )عاماً أو أكثر 18(الخطیة المسبقة أو موافقة الطالب الراشد البالغ من العمر 
 . أو وفقاً لما ینطبق من قواعد العمل بمبدأ السریة في الوالیة و اللوائح المحلیة ,,Act, 20 U.S.C. § 1232gمرسوم / قانون

 
 

 بیانات الطالب(ة)
 

 ________  Grade الصف __________________ Date of Birth میالده تأریخ________________________________    NAME OF CHILD )ة(الطالب إسم
 المدرسیة)ا التقاریر سجل في مكتوب ھو كما(                                                         

 
 Name of School إسم المدرسة_____________________________________________________________________________________________  

 
 

TRIBAL ENROLLMENT تسجیل العشیرة   
 

 ___________________________________________________________  TRIBAL ENROLLMENTإسم شخص المقید/المسجل في العشیرة   
                       ن الجیل األول أو الثاني)  م(یجب أن یكون إسم الشخص منحدر

                        
        Child    _______Child’s Parent   _____    Child’s Grandparent  طفلالشخص حامل عضویة العشیرة ھو: ______ ال

 
 التي ینتمي إلیھا الشخص حامل العضویة:  ____________________________________________________________________ العشیرة أو الفرع القبیلة، إسم

 
 المعنیة (أشر على واحدة فقط): العشیرة أو الفرع القبیلة،

 Federally Recognized_______________ معترف بھا فیدرالیاً/إتحادیاً 
 State  Recognizedیاً والئ_______________ معترف بھا 

  Terminated Tribe قبیلة/عشیرة إستنفدت(صلة)_______________ 
الساري المفعول  1988الذین یحصلون على دعم/منح تحت بند قوانین تعلیم الھنود  Member of Organized Indian group_______________ عضو في منظمة مجموعات الھنود الحمر 

 .  یتطلب مستندات. یجب أن ترفق مع الفورم/اإلستمارة)1994أكتوبر/تشرین األول  19منذ 

  
 سجیل أو اإلنتماء إلى العشیرة أو القبیلة المذكورة أعاله، كما حددتھ القبیلة/العشیرة ھو:ما یثبت القید/الت

A. أو _____________________________________________________ _____________________________________ ) وجد ذا توفر/إ (العضویة تسجیل رقم 

B.  القبائل/العشائر المذكورین أعاله (وضح و أرفق الدلیل) ___دلیل/إثبات أخر للعضویة و اإلنتماء إلى_________________________________ 
 عنوان القبیلة/العشیرة التي تحتفظ ببیانات عضویة المذكور أعاله:  وإسم 
 __________________________________ Address_________________________________________ العنوان   Name اإلسم     

 _________ Zipe Code__________ الرمز البریدي  Stateالوالیة  _____ ___________________  City المدینة                                         
 

 ATTESTATION ATATMENTت إفادة بصحة المعلوما  
 

 أؤكد أن المعلومات/البیانات المقدمة أعاله صحیحة.
 

 ______________________________Signature_____________ التوقیع _______________________  Name إسم الوالد(ة) أو ولي األمر     
 __________ Zipe Code______ الرمز البریدي  State________الوالیة  Cityالمدینة  __ _________________________  Address العنوان    

 
  Date ______________________التأریخ ___________________________  Email Address اإلیمیل

 

http://www.lps.org/
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OMB Number: 1810-0021 Expiration Date: 02/29/2020 
 

INSTRUCTIONS FOR THE ED 506  FORM 
FOR APPLICANTS: 

PURPOSE: To comply with the requirements in 20 USC 7427(a), which provides that: “The Secretary shall require that, as part of an application for a 
grant under this subpart, each applicant shall maintain a file, with respect to each Indian child for whom the local educational agency provides a free 
public education, that contains a form that sets forth information establishing the status of the child as an Indian child eligible for assistance under 
this subpart, and that otherwise meets the requirements of subsection (b)”. 

 
MAINTENANCE: A separate ED 506 form is required for each Indian child that was enrolled during the count period. A new ED 506 form does NOT 
have to be completed each year. All documentation must be maintained in a manner that allows the LEA to be able to discern, for any given year, 
which students were enrolled in the LEA’s school(s) and counted during the count period indicated in the application. 

 
FOR  PARENTS/GUARDIANS: 

DEFINITION: Indian means an individual who is (1) A member of an Indian tribe or band, as membership is defined by the Indian tribe or band, 
including any tribe or band terminated since 1940, and any tribe or band recognized by the State in which the tribe or band resides; (2) A 
descendant of a parent or grandparent who meets the requirements described in paragraph (1) of this definition; (3) Considered by the Secretary 
of the Interior to be an Indian for any purpose; (4) An Eskimo, Aleut, or other Alaska Native; or (5) A member of an organized Indian group that 
received a grant under the Indian Education Act of 1988 as it was in effect on October 19, 1994. 

 
STUDENT INFORMATION: Write the name of the child, date of birth and school name and grade level. 

 
TRIBAL ENROLLMENT INFORMATION: Write the name of the individual with the tribal membership. Only one name is needed for this section, even 
though multiple persons may have tribal membership. Select only one name: either the child, child’s parent or grandparent, for whom you can 
provide membership information. 

 
Write the name of the tribe or band of Indians to which the child claims membership. The name does not need to be the official name as it appears 
exactly on the Department of Interior’s list of federally-recognized tribes, but the name must be recognizable and be of sufficient detail to permit 
verification of the eligibility of the tribe. Check only one box indicated whether it is a Federally Recognized, State Recognized, Terminated Tribe or 
Organized Indian Group. If Terminated Tribe or Organized Indian Group is elected, additional documentation is required and must be attached to 
this form. 

• Federally Recognized- an American Indian or Alaska Native tribal entity limited to those indigenous to the U.S. The Department of 
Interior maintains a list of federally-recognized tribes, which OIE can provide you upon request. 

• State Recognized- an American Indian or Alaska Native tribal entity that has recognized status by a State. The U.S. Department of 
Education does not maintain a master list. It is recommended that you use official state websites only. 

• Terminated Tribe-a tribal entity that once had a federally recognized status from the United States Department of Interior 
and had that designation terminated. 

• Organized Indian Group- Member of an organized Indian group that received a grant under the Indian Education Act of 1988 
as it was in effect October 19, 1994. 

 
Write the enrollment number establishing the membership of the child, if readily available, or other evidence of membership. If the child is not a 
member of the tribe and the child’s eligibility is through a parent or grandparent, either write the enrollment number of the parent or grandparent, 
or provide other proof of membership. Some examples of other proof of membership may include: affidavit from tribe, CDIB card or birth certificate. 
Write the name and address of the organization that maintains updated and accurate membership data for such tribe or band of Indians. 

 
ATTESTATION STATEMENT: Provide the name, address and email of the parent or guardian of the child. The signature of the parent or guardian of 
the child verifies the accuracy of the information supplied. 

 
The Department of Education will safeguard personal privacy in its collection, maintenance, use and dissemination of information about individuals 
and make such information available to the individual in accordance with the requirements of the Privacy Act. 

 
PAPERWORK BURDEN STATEMENT According to the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of 
information unless such collection displays a valid OMB control number. The valid OMB control number for this information collection is 1810-0021. 
The time required to complete this portion of the information collection per type of respondent is estimated to average: 15 minutes per Indian 
student certification (ED 506) form; including the time to review instructions, search existing data resources, gather the data needed, and complete 
and review the information collection. If you have any comments concerning the accuracy of the time estimate(s) or suggestions for improving this 
form, please write to: U.S. Department of Education, Washington, D.C. 20202-4651. If you have comments or concerns regarding the status of your 
individual submission of this form, write directly to:  Office of Indian Education, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, S.W., 
LBJ/Room 3W203, Washington, D.C. 20202-6335. OMB Number: 1810-0021 Expiration Date: 02/29/2020. 

 المعلومات المذكورة بھذا المستطیل و التفاصیل أدناه تخص تعلیم األمریكان من الھنود الحمر(الوطنیین األصلیین)

THIS BOX CONTAINS LINCOLN PUBLIC SCHOOLS SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR THIS FORM. 

Parents/Guardians: Please return completed TITLE VII (INDIAN EDUCATION) STUDENT ELIGIBILITY CERTIFICATION form to your child’s school. 

Tribal membership or enrollment number is not required to complete the form if not readily available. 

School Officials: Please return completed TITLE VII (INDIAN EDUCATION) STUDENT ELIGIBILITY CERTIFICATION forms by school mail to: Indian 
Education, Box 58. 



 

Rev. 7/15 روجعت بتأریخ 
 

Education Equity Coplaint Form التعلیم  في المساواة   
Department Of student Services الطالب  خدمات قسم/إدارة   

Lincoln Public Schools * Lincoln, Nebraska مدارس لنكن العامة * لنكن، نبراسكا     
 
 

ي طالب، والد(ة)/ ولي األمر أو أي شخص یعمل في المدرسة أو حول إستخدام اللوازم، المعدات و المرافق ألو قلق بعدم التعامل بعدالة أإذا لدیك مظلمة، شكوى أو ھناك مخاوف 
.المدرسیة، و لم تحل المشكلة، نرجو مأل ھذا الفورم  

 ______________________________________________________________ Nature of complaint or concern: طبیعة الشكوى أو المظلمة 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

                                        _________________________________________  Date خالـتأری_____________________________________       Signature التوقیع  
 
 

    ______________________________________ Phone Address ___________________________________________   فونالتل    العنوان 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تنبیھ بالشیكات الراجعة(المرتدة)
NOTICE OF  RETURNED CHECKS 

 
       .  2004سنت مدیریة التعلیم قانوناً جدیداً و بدأ تطبیقھ و العمل بھ منذ األول من شھر  مایو/أیار، سنة 

 ھذا القانون خاص بالشیكات الراجعة من البنوك. أي شیك راجع، یطلب  
.دوالراً لمدیریة التعلیم رسوم خدمات 20من الشخص الذي حرره أن یسدد/یدفع مبلغ   
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