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June, 2017 يونيو/حزيران 

 

   :أمور طالب مدارس لنكن العامة أولياء

 

 مدارس لنكن العامة، يسرني أن أعلن عنب   K-12إلى الروضة من الصفوف لطالب العلوم هجمن في متخصصا   بصفتي

.  هذا حدث فريد من نوعه، ألنه يحدث مرة واحدة 2017أغسطس/آب  21دوثه يوم كسوف الشمس المتوقع حاإلستعداد لمشاهدة 

لطالب مدى الحياة.  حدثاً يتذكره او نسعى إلى المساعدة في أن يكون الحدث،  سنة في المنطقة الغربية الوسطى، لذلك نود 500كل 

    .Q&Asلتوضيح فهم ما سيحدث، إليكم بعض األسئلة و األجوبة األساسية 

 

  لماذا هو حدث فريد؟و  – 2017أغسطس/آب  21ماذا سيحدث في يوم  سين/سؤال:

لشمس كلياً في لنكن هذا يعني أن القمر سوف يحجب اكلي للشمس. كسوف حدوث  :/جوابيمج

، و األرض والشمس مرة واحدة كل شهر بين القمرقتين تقريباً في منتصف النهار.  يقع لمدة دقي

عادةً  هظل الكسوف على األرض، فإن قعمع ذلك، يظهر الظل فوق أو تحت األرض، و عندما ي

لنكن  توجدسنة )قبل أن  500على المحيط. لم يتم مشاهدة الكسوف الكلي للشمس في لنكن منذ  يقع

     .مرة أخرى يعود هذا الحدث إلى لنكنسنة أخرى  ل 500 –أو حتى والية نبراسكا( 
 

 أثناء الكسوف الكلي؟   يحدثماذا  سين/سؤال:

مر يحدث بسرةة، سوف تشعر بظالم ، و ألن األالشمس مغيب وقت كأنهخالل منتصف النهار سوف يخيم الظالم : /جوابيمج

ها، الحرارة تنخفض و الطيور تستقر في أماكنليال  كأصوات الصراصير، تحدث التي شياء األليال  وسوف نالحظ  كأن الوقت
لؤلؤي نادر للشمس ال يظهر إال توهج  رؤية القدرة ةلىمرئية.  الشيئ المدهش الذي يحدث في السماء هو:  النجوم تلمع فتكون

   حول القمر.   ضوء خافتيعرف هذا بإكليل الشمس يظهر ةلى شكل  أثناء كسوف الشمس
 

 ؟  دون ضرر أو أذى ةلى أةيننا هذا الكسوفكيف نشاهد  سين/سؤال:

 و الهيئة العاملة سالمة الموظفينهدفنا الرئيسي في مديرية تعليم لنكن هو الحفاظ ةلى سالمة أبناءنا الطالب و  :/جوابيمج

سوف  –كسوفو رؤية اللنظر لحماية ا صممت خصيصا  خاصة  ةلى الطالب و جميع من يعملون بالتربية لبس نظارات كذلك. 
بأمان.  ظل قسم مناهج العلوم يعمل مع مديرية التعليم و الخبراء ام و النظر فية اإلستخدالتوجيهات الكاملة بكييتلقى الجميع 

 .العامةو السالمة نشر التوةية لالمتخصصين في المجتمع 
 

 ؟  مشاهدة/رؤية الكسوف شاركون فييهم الذين سمن  سين/سؤال:

ب مدارس لنكن العامة من في يوم الكسوف، جميع طالصافياً و هادئاً كان  على إفتتراض أن الحالة الجوية و الطقس :/جوابيمج

شاركون في المشاهدة يسوف  –م يختاروا البقاء في الداخل و جميع العاملين بالتربية و التعليم الذين ل 12الصف األول إلى الصف 

الكسوف الخاصة نفسها مثل جميع  نظاراتصلون على ضية، إال أنهم سيحو ستكون للصغار من أبناءنا تجربة إفترامباشرةً.  
   الطالب اآلخرين.

 

 ؟  ةن هذا الحدثكيف يمكن ألولياء األمور معرفة المزيد  سين/سؤال:

  lps.org/eclipse س إكليب - مدارس لنكن العامة/الكسوفى موقع الطالب، أو اذهب إل )ة( مدرسةاسأل مدير :/جوابيمج

 

 ؟  بته إفتراضيةماذا لو أردت بقاء إبني أو إبنتي في الداخل فتكون تجر سين/سؤال:
 ةالعودة إلى الدراسو المدارس فتح األسبوع األول من  فيمدرسة الثم إعادتها إلى  خلف هذه الصفحة()أمأل البيانات : /جوابيمج
 

 المخلص،

 

Dr. James Blake, K-12  من الروضة لجميع الصفوف د. جيمس بيكر، المختص بمناهج العلوم  

 

  Lincoln Public Schools مدارس لنكن العامة  

 



 خيار عدم مشاهدة

 كسوف الشمس

 

Name(s) of Student: الطالب)ة( /أسماءإسم  ___________________    ________ ___ _________ 

  _______ __________ _____   ___________________      

 
أغسطس/آب  21أنا على علم و دراية بأن طالب مدارس لنكن العامة سوف يشاركون في رؤية كسوف الشمس في يوم 

 قي للنظر سوف يكون متوفراً. و أن الوا 2017

 
 المعلومات التالية:   NASAناسا و كالة . و قد قدمت للشمس ر تكمن في رؤية الكسوف الكليمخاطهناك 

 
فقدان  هذامن الممكن أن يسبب  .مباشرة   العينالكثير من الضوء/األشعة فوق البنفسجية ةلى نتيجة يأتي  عينشبكية الاةتالل 

جدا  ألي شخص القدرة ةلى التحديق في  ندريصعب و يجدا  إلى درجة  ةمؤلم ، فضال  ةن أن األشعة الساطعةالبصر/العمى
/ بقع سوداء أو صفراء، آالم و ةدم وضوح الرؤيةضبابية الشمس ةادة  ما يؤدي إلى  فيتحديق نظر و الالشمس لفترة طويلة.  ال

ثانية  100قد يحدث لشبكية العين خالل مستديم . ضرر العين شبكيةةتامة/فقدان الرؤية في الضوء الساطع أو  ةند التعرض إلى

أخرى  تفاصيلفي يوِم ما و مع  الشمس أشعة قد يختلف مع كثافة قبل حدوث اإلصابة و العاهة المستديمةتقريبا ، إال أن الوقت 
من الغالف الضوئي،  %99يتعاطاها.  و حتى مع حجب و غيرها من األدوية التي اإلحتقان  ،رؤية الشخصل كالمدى الزمني

بما فيه الكفاية  ضوء الشمس أثناء المراحل الجزئية من كسوف الشمس، فإن الجزء الهاللي المتبقي من الشمس ال يزال مكثفا  
لذلك قد تتضرر الشبكية و تصاب  ليس هناك إحساس بألم في شبكية العينأنه تذكر، إنتبه و حداث حرق في شبكية العين. إل

  .  يكون قد فات اآلوان و بذابالتلف حتى قبل أن ندرك ذلك، 

https://eclipse2017.nasa.gov/faq!  

 
 .  2017أغسطس/آب  21رؤية كسوف الشمس يوم في  –الطالب إسم  –يشترك  اال أرجو و أطلب

 

       
Name of Parent or Guardian إسم الوالد)ة(/ولي األمر 

 
          
Signature of Parent or Guardian ر الوالد)ة(/ولي األم توقيع   Date التأريخ 

 

  

 

 
 

https://eclipse2017.nasa.gov/faq

