
 

       

           
            

            
         

             
     

          
     

              
           

          

          
    

         
          

   

  

      

          
      

       

          
   

        
            

      
      

        
          

            
             

        

ARABIC 

 .ة می وكح ال سكافرفی ةعطاقم سرادم عم جتمو ل ائ وع دارف أ ،رومأل ا ءاولی أ ،بالط مك بً ا حبرم

 ةققیدذخأفو س.ةرھیظالهذھيفمكعمنوك أن أعئارالنم.ةمی علیلت اةیئھ للماع الردیم ال،.Brabrand Dr ا أن
 .دأ أب ن ألقب Facebook Live عقومىعل راشمب الثالب ذاھلالخعمیجل ادوجونمدكألت لطقفةدحوا

 عماًأیض اھن ا أن.ةمیوكحلاسكافرفیةعطاقمسردام لماعالردیم ال،.Brabrand Dr ا أن ً.اعمی جرخیل اءامسً ا حسن
Sloan Presidio، وھف،يعامجتأل ادعاتبل اة رسامم بموقننحن.ةمی علی لتاتامدخلل ةمیعلیلت اةیئھال ردیمدعا مس 

 نمدیزم الى إلاھفیجاحتأنلیؤا سو ألؤا سكاھن ناكذا إنكول ،اھن نمھؤیت رنكمینول مداق أة ست دع بىعل فقی
 .مكعمھرتا تش إس ةكرا مش لًدا عی سنوكأسف،ةدعا مس ال و أةراتش إلسا

 يفنحون اًعمیجا لناًدیحتلمث یھأن ً،ادیح تلكیش COVID-19 سورفی ن أمعل أا أن .نآل ارخی بًاعمی ج وا ون ك تن ألمآ
 .مكعم ل اص و والت لمع ال يف رمست ن فو س .اًعم رمأل ا ذاھ

 .النائوعدارفوأ ارندواكوابنالطعمیجتاجاتیحالاتنبی تلنام لضدادع الست الج أنمفقومال ذاھلالخدج باملنعدقل
 لائوع لل ماعط ال تابجوعزیو بت واماقولمعلل واجرخنذی ال ارن دواكدارف أعمی جصاخلك بش رك أش ن أًاقحدوأ
 .اھدودح زواجت ت ي الت Fairfax يفةعی را ال انتفاق ثىعل لامث اًقح،اًقحھ إن .ةضی ام ال ماألی الالخةجاحتمال

 رخ آةكرامش بنومزلتمنح ن.ع وض ال ذاھيفاًعمیجالنة نسب ال بةایغ للةعب صةرفتل اهذھن أكردأي أنن امك
 .ع وض ال ذاھروط تعمتداجست مال

 عمجت م لل ققل ردمص لك تش اھأن ملع أي والت لعفلا بتحرطي الت ةألسئل اضع بذخ أوھھمل ع بموقأ سامنإف،كلذل
 ى إل ةجاح باأننف،روط الت يفرم مست عوض ال ن أأموب .اھعن ةابجإل ليدھجىرا قص لذبأ وس بالطوال رداك ال درافوأ
 .ا ین د ل تامو عل م ال ثدح أ عم فیك الت ة واصلم

 .ھجو ل ضفأ ى لع ل معلاب م ایقلاو ا. ًعم ل معلا لصاونسو ا ًعم ا ذھ ي ا فًعیمج ن حن ، لبن قم رت كذ ا مك

 ؟بالطال مام أسردامال حفت ةداع إمتسی ىمت :لؤاس

 ن أدری أيننإف،ھ فس نتقو ال يفو.نانیس /لریأب 14 مو یسردام ال ى إل ةدوعال بي قضتاتنطخ فإن ً،قابسا تشرأ ماك
 رخ آلوحتاموعل م ال مككت رامش بنومزملت نحن.مو یدع باًمو یروطلت ايفرمست یع وضل ان أاًعمی جملع نا أنن ب،مكرخبأ
 ن.لییرادفی النولیؤمسالوةالیو اليولؤمسنمالن تصيالتتراوطوالت تداجستمال

 ماعال نمثال الث عرب ال عمثدحسی يذ ال ام،.Brabrand Dr  "،نوأل یس وا انكبالط ال نمركثی ال ن أمعل أ:لؤاس
 "؟ة ئی اھ ن تاجرد ال لھ ؟هد دی م ت متی س لھ ؟ي راس دال

 مت ي الت ة اسی ردل ا تا جبوا ال عمیج لامك إ نم دكأ للت دج ب لمع ن نح ن .تاجردل ا تالج س ق غل مت ی مل ھ أن م عل ال ىجری
 يف.ثال لث اعرب ال تاجردتالجسقغل لقب تاجب وا ال لامكإلبالطلل ةصرفكاھن نوأ سردام ال قالغ إلقب اھائطعإ
 قالغ إلقباھائطع إم تيلت اتاجباو للمھمدیق تةانیكم إنمدكألت لابنالط لةونرم النمردقى قص أرفو ناإننف،عقوا ال
 .ثال الث عرب للتاجردالتالجسقغل بموق نن ألقبسردامال

 جمرا الب ترا اختبإو SOL معل لت اراییعمترااتبخ الوحة سئل أل اتانكاھأن بش رافستإلس امتيلت اءاشی أل ادحأ
 ذاھرھظدع بةكی ریمأل امیعل لتوا ةبیرالت ةرزاونمتاموعلماینقل تاأنن بمكرخب أن أدری أ.AP ةمدق مت ال ة می دیاكألا

 ردیم ال عممو الی قحالتقويفةمالكميد ل.ءافع إبطل ىلعمھول حص ة انیكمإة اصل وم بتاالیو لل مھحام بس مو الی
 .كذل لوحةفیاإض تاھجیو تىعل لحص نفووس .انی جیرفی ةالیويفاھن ءرا دم ال ةقی بعملاح ال وھامكةالی و لل ماعال
 ر.مأل اذاھلوحةرنمتاءافع إىعل لوحصل اةرصفتاالیو للرفو تةالیردفی الةموكحل انألةایغللءداع ساكنن ل



               
         

  

            
           

           
        

       

           
          

   

           
            

       
          

           

         
            

           
  

             
         

         

           

              
        

      

        
         

           
       

     

 

 ةرداإسجلمنمموالی قاب ستقويفاصلتن وةدیدجتاموعلماًیضأهذھ.AP تارا ختب الوحةئل أس اًیض أكاھن
 لو حصل ايانكمإ بناكذاإامىر لن،عقوا اليف.تاكلی الةرداإسجلم ليونركتألل اعقوم الىعل ةرو منش يھوتاكلی ال

 .اھن تداجست م ال رخ آىعل

 ءرا جإ بھماقی مدعمولی اتاكلی ال ةرداإسجلمنالع أيھتا كلیال ةرداإسجلمنما صلتن ويلت اءاشی أل ادحأ
 تاانحتمال اهذھمیدقلت ةقری طرفیو تىعل لمع یفوسھأن ى إل تاكلی ال ةرداإسجلمنعل أ.ھجو لاًھجوترا اتبخإلا
 يمو یلك بش تا كلی ال ةرداإسجل مةداقی عمدج بلمعت FCPS سر دا م ةدا قی ن أ وا ملع ت ن أ مكدیر أ .ةفختلم ةغ صی ب
 .نا یس /نلریأب 3 لولح بةحامت ترااتبخإل ادعیوا مبة اصخ ال تاموعلم ال نوك ست .تاموعلمال كتل ىعل لو حص لل

 .بالط لل ة ول محملا بو اس ح ال ةزھجأو ملع للت ةدوع ال لوح رود ی ناك رخآ لؤاس

 ةایدباھعن نعل نفوسط طخع ضوى لعل معنا إنن ثحی ،سم أمو یا التن رس يفھكت را مش بتمقاممككرا أش ن أدوأ
 تامو عل م ال هذھ نإف ،ىرخ أ ةرم .ا البن ط ل ة جی وولكن الت ةزھجأل ا عزی و ت لوحو دع ب نع ملعالت لوح لقب م ال عو ألسب ا

 .لقبمل اعوسب أل اةایدبةحامت نوكست

ة. فلتخم الةجیوولكنلت اتابلطمتالوتاجاتیحال انمركثیالتاذسردامالنمرثیك الادینلانن إيھ Fairfax يفعقوا ال
 ةردامب لالخنمةولمحمبو اسحةزھج ألعفال بابنالطعمیجىد لنإف،ةیوان الث ارسنداميفنومعل تامك

FCPSOn.كلذلعفتةمی علی التقطامن الضع ب.ةطوسمتالوةدائیتالب ااسنردامزھیج لتةانیكمإلاهذھادین لت لیس. 
 ىعل اًیض ألمع نفو س.بالطال ىعل ةجیوولكنالت ةزھجأل اعزی و تلوحلقبمال عو ألسباة دای باطنطخنعنعل نفوس
 .لزمن ال يفترن إلنت اىعل لوحصل اوأ Wi-Fi ةكشب مادخست إىإل ةجاحبلزا تاليلت الوائع ال فداھ است وداجإی

 يفت بص،جرخلتوا صقرال الفحالن أمعل أاأن.ذاھمھف أاأن.جرخالتوصقرا اللفح اللوحةفیا إلض اةئل ألس ادح أناك
 املكلعف أفو س.يمن ذاھواعمتسن أمكدیروأ ،بالطلك لًداجنامھمنادثحامھ،ةوی ان ثةرسدم لقاب سردیم
 ةرفتدع أبىإلة قصرال اتالفح الءاغإلرراقلجیأ لتاندی لةوی ان الث سردام الءرادمعملمع اللالخنمھعلفيكنن می

 .ةنممك

 .جرخلت ايفةكرا مش لل ة رصفىعل لوحص ل لاًعمی جالن ةقیرطداجإلی اًمز ملت تزل امي إنن ف،جرخلتا بقعل یت امفی امأ
 ةقب راميفررام إلست اى إل ةجاح با أنن نآل ادقعت وأ نرازی ح/ونیووی راآی/وایمرخوا أيف دأ یب جرخت ال نإف،نومعل تامك
 .جرخبتابنالطىظح یيك لاعن وس يفاملكلمع بمزتلميأنن وامعل أنك ل،ثداحألا

 .سردامالقالغ إمتذاإنفیظوم البتوارعفدبموقسن اكن ذاإما عضعبلالسأ

 نمما فینظومضع بكاھن ن أمعل أا أن .هذھقالغإلاةرفت لالخاینفظومبواترعفدىعل لمعال بنومزلتمنحن
 مت تفو س.ءالدبال نمی عل مال بة اصخال تاموعلم ال نمدیزم ال ىعل لوصح ال يفنوغب ر یمھوءالد بنمی عل مكنومل عی
 .لقبم ال عوسب أل اة دایبءالدبال نمیعلم ال ب واترعفديفيجھ نةكراشم

 ىدل ن أ اًحواض نوك أ ن أ دیر أ .بالط ال عم ىرخأ ةرم ن می علم ال لاص و ت لوح رودی ىرخأل ا ةئلألس ا دح أ ناك
 اتبطل مت و أتاجبوا لانائطع إمدعنمدكألت اوھھعلی لمع ال دیر نام.نآل ابالط ال عمل اصولت لة رص فال نمی عل مال
 عمیج لملیع التنمةفئاكمتصرفرفیو تةانیكم إتقوالذاھلالخادین لرفوتتالھألن .بالطللتاجرد باھمقیی تمیتةدیدج
 .ةجی وول كن لت الائ وس ال مادخستٍ  إىإل لو وص ال مھكن مالی ابنالطنمدیدعال نوا بالطال

 .ا فینظومنمةمدقم ال ىرخأل اة ألسئل اضع بایندلتانكن أىرلن



 

      
           

        
          

     

     

   
      

 
        

           
         

         
          

     

 

 

 

           
           

           
 

    

 

 ن أ مكدیر أ .ة قی سی وم ال تالأل ا و ا ،تاظحالم ال راتفد لمث اھجا حت ن ءا أشی كاھن ؟سر دام ال ى إل لوخدل ا نكم ی لھ ل: اؤس
 ىعل لو حصل لطقفسردام الىإللوخدل انمنكم نتىحت سردام الءرادمعمةطخعوض ىعل لمع ناننإ بوامعلت
 مل ن ذیل ا سا الن نم ركثی لل فواخم ال دح أ وھ ك لذ نأ ملعن ن حن ئ.  راوطلا الت اح ي ة فمزاللا و أ ة یرورضلا ء ایشألا
 .ققلردمصلك یشلازایمكذلن أحاضو النم.سردام الى إللوخدالنمواكنمیت

 ؟اھعن ةابجإل اي كنن م یةفیا إض ةئل أس ة أی كاھن تانكاذ إىرلن

؟ COVID-19 سورفی بمھبتا إص صخیشتم تنمم FCPS س رادم ي فظوم ن م ي أ ك انھ ل ھ ل: اؤس

 Lynbrook ة سردم ي ف د حاو ملعم د وجوب بت سلا ة لیل ن م ر خأتم وقت ي م فكتربخأ ي ننأ م كنم ر ثی ك ال م عل ی
Elementary School سورفیبًابیاجإی ھبتا إص ضرتُفی COVID-19 . 

 .ا فینظومنمي أةاب إص صخیش تلوحةفیا إض تاموعلمةأی ىعل لحص نمل

 مو ینمرخأمت تقويفًراراقتذخ أتدقل.سردام القالغإ بامناقی لدیع سا أن.اھولقيعل يغینب يلت اءاشیأل ادحأ
 ددبصاكنامدنعننیألث امو یسردام القالغإ بعوألسب اةایھ نةطلعلالخًراراقتذختوأسردامالقالغإ بسمیخال
 بواسح الةزھج اعزیو لتططخ ننحون.ادنرواكواالبنطةیامحدأمبنماقنالط إن،لومحم البواسحالةزھج أعزیوت
 اقنیطب وت ة الی ردفوال ةمی وكحالوة حلی م ال ةحصال رائودتادارش إعااتب نمدكأنت فو سا إنن ف،لقبم ال عوسب أل الومحمال
 .ةمی علی تةقطمن كةیرور ضةطنش أةأی بماقیل الجأنممزالال يعامجتإل ادعاتب لل

 ؟ SACC ز كارم ح تل فوح ل اؤس

 مكدری أاأنو.عو وضم ال ذاھيفرظللن دج بنوملع یمھ أنملع أاأن.ةعطاقم اللقبنملؤاسل اذاھىعل ةابجإل امتتفوس
 لوحتاموعلمالنمدزیمالادین لنوكست ،كذل ل.اانایقضةجالعم لمو یلكةعطاقم العمبكثنعلمع نا أنن وامعل تنأ

SACC تاموعل م ال هذھةكرا مش بموق سن ،رراقال كلذذاخإت مت یامالح.تاموعل مال كتل ا كتن رامش بةعطاقمال موقوست 
 ن.كمم قت و رب أق ي  فمكعم

 .ةئل أس ة أی كاھن تانكاذ أىرلن



          

             
     

      
           

   
          

        
      

             

          
           

     

         
           

           
     

           
          

             
           

      

               
   

          
 

   

        
       

 

       

          
         

 ؟ةاصخل اتاجاتیحأل ايوذبالطال ةدعامس اننكم یفكی ،ترننتأل اةكشب رعب بالطل اسریدتىال اقلننت أ ذاإ:لؤاس

 نمركثیالادین ل.سكافرفیةعطاقميفاھن ةئلألس انمةعیولن اهذھنمرثیك الاقینل تدقو،عائرلؤا سذاھ:بواج
 موقن سفكیو،ةمیعلیتال تاجاحتیألوا ،ةفیطاعال-ةعیامجتأل ا تاجاحتیألوا ، ةصاخلا ات جایتحألا ي وذ نم الب طلا
 ردامصال ب عوسلت ل بوؤد لكبش لمع ت ةاصخل ا تامدخل ا ةرائد نأ ب مكمالع أ دو أ .تقو ال ذاھ لالخ مھ ل معد ال میدقبت
 ىعل لمعوال معدل اىعل لوحصلوا ترننتأل اىعل لوخدال لائوس عووضملوحنمیلعم لل يھنمال رویطلتا بةقلعمتال
 لوح ر داصمو ات یجیتارتسأ ى  لع ي وتحت ي نورتكلألا ا نعوقم ى لع ات ودأ د جوت ة. اقعإلا ي وذ البطلل ةزھجأ ر یوفت

 بالط ال لوحتالؤا تس كاھن تانكھأن بملع أا أن .تبی ال يفةدعامسال لائوس ى ال ةقاعإل ايوذبلاطال لووص ةفیكی
 اھغتبصی بالط ال ءالؤھ لتامدخال رفیو تىعل لمع ننحنو،)لزمن ال نمةراسدلا بنمیزملتال(لزمنال يیسحب

 ك.لذ ى لع ل معن نحنو ات مدخلا ه ذھ میدقت ي ر فمتسن ن أ جبی نت). رتنألا ر بعة (یضارتألفا

 ؟ھ لررقموھامكنمیعلملل لمعمو یوھنانیس/لریأب 13 مو یلزا ال ذا إامفی مھدح ألأ س:لؤاس

 ةالیوال يفوةالیردف ال ةموكح ال يفنوولؤمس ال ھ بحر ُص یامةقبراميفرمنست س،ىرخأةرم.مع نوھبواج ال :بواج
 .الین ااھدورولاحتداجستمالرخأىعل مكعطلوسن يرسدمالامنویقتىالرظننامحین

 .يفیلص املیعالت لوحةئل أس صاخألش اضع بحرط:لؤاس

 ةعیو نددحنوس سردام ال قالغ أةرفت لوطمییق تاھفی لصاو سن يالت تالاحل انم ضجردین ذاھ،ىرخ أةرم:بواج
 يالت ةاصخ ال ةمیعلیلت اتاجاحتیأل ايوذنمبالطادینلدجو یامك،جمرا بنمةداعھمدق نامىال ةفاإلضا بجمراالب
 نمدیدع ال رم ینآل اعقواوال .فلصی اةرفت يفملعالت عا ضی ةرفت ھعلی قلط نامادین لًامائدناكھ أن ىعنم ب.اھلبیت تبجی
 تامدخ ب بالط ال ءالؤھ دیوز ت اكننم ی فكی فرع ن ن أ بج ی .COVID-19 سورفی ببس بمعللت اعا ضی ةرفت ببالطال
 اھاللخاكننم یيلت اقرطال ىدح إيھنوك تدقفصیال ةرفتو.ةرفتل اهذھلالخةویضیعالت تامدخالوةفیاإلض امعدال
 دح لةقغلمسردام الاھفیىقبست يالت ةدمالفرع نالف.نآل اىحت ایند لتاموعلم اللماكرفو تتالةطابس ب.كذل بماقیال
 بغر نالودح أھفی بغریالعوض ،لمثی ھ لقیسب م لعضوعملماع للت اعنوس باملكبماقیال بنومزملت انن أال أ،نآلا
 املكلذبب امنزا ألت لواصسنو.دیدحلت اھجوىعل ةاصخل اتاجاتیحأل ايوذبالطوال االبنطنمي أھ برم ینأ
 .مھاتجاحتیألةلبی تنمقوفیاموب اعنوسب

 ن أنمققحت للھعلفيننكم یيذالام.كذل بدكیأ تىعل لحصأمليكن لةرسدميفموادلليفلطلجیسبتتمق:لؤاس
 ؟مداقل ا ماع ال يف ماودل ل ھیلجس ت م ت دق بالطال

 لجیتس يففقو تدجو یالفققل تالنك ل،رخأعوألسب بلاط ال لجیس تدكیأ تلووص رخأ یت ن ألمحتمال نم:بواج
 .FCPS س رادم ي الب فطلا

 ؟نآل ايفلطلجی تس يكننم یفكی :لؤاس

 لاحو.ماع اللجیتسلليائھ ندعومدجو یالذ إ.سردام الحفتةداع إةایغ لًءااجرراظألنت اكنمبطلأ س:بواج
 بالط اللجیس تنمدكأللت ةقریطدجن سدُع بنعبالط الملیع تءدبو أيعطبی الاھعوض بلمع الر سی سردامالفاتئنأس
 .ةمیلیع تةیئ بنمض

 .ىرخأةفیاإض ةئل أس ي أكاھن تانك ذاإامفی ىرأس

 لارس أمكمن تلبطدق ل.تازاجإل اذخوأ ةقاعإل اعووضملوحةریبش ال دروامال بةلصل اتذا ةسئلأل انمركثیال ادینل
 ناعقومىل ع ھارشنو اآلن مكیل ع ھابدرأ سيلت اةوبجأل اصخیتل متوسی يونركتألل ادریالب رعب ةئلألس اهذھ



              
     

           
   

          
        

              
      

         
 

        

           
            

          
      

     

             
         

           
           

         
          

       

       

         
             
           

  

           
          

          

             
            

          

 ذاھعاب یتنمطقفسولی تاموعلمالنمردقمظع أىعل لوحص ولل تداجتمسالرخ أنمعمیجالدافست لیيونركتأللا
 .كو فیسب عقوم ى عل نآل ا يحال لقن ال

 دری الب نوا عن ىعل مك ئلت أس لارس أمكانكمأ ب،تازاجإلوا ةقاعإل اعواضیملوحةئل أس ي أمكدی لتانك ذاإاذل
 . hrconnection@fcps.edu ي ال الت ي ون ركت أللا

 ءد ببالطال عطیست یلھ؟يصخ لش الویملت اة حص لمث تنرنتأل اةك شب ىعل لعفال بةدوجومال داوم ال نعاذام:لؤا س
 .لؤا لس ا ذاھىعل ةابجإل اھدی ل)نآل اة اشلش اىعل رھاظرغی( .Presidio Dr روتكدل انأ بدقعت أ؟نآل اة راس دال

 لوی م الت ة حص يفة راسدلافا تئن أس مت سی امكرذا/آسرام 30 يفترن ألنت اةك شب رعب ة اسردل افاتئن أس متی اب:وج
 بالط ال ام أ.نآل اءدب ال فی لص ايفة حص ل اهذھةراسدلن جلیسم ال بالط ال ناكمأ ب.رذا /آسرام 30 مو یي خصشال
 30 يفة اسردل افانتئ أس مھانكمأفب ترننتأل اةك شب ىعل رخ أسردي أيفو ألعفال بةحصل اك تل يفنجلی مس ال

 . ارذآ/سمار

 ؟دُع بنعملع الت ىعل مھاتریب د تنومعل مال ىقل سیت فكی :لؤاس

 لمع یةمی لیع تتامدخرداكلعفال بایندل.دُع بنعمّعل تةئبی يفدُع بنعمّلع الت ىعل مھاتبریدتنومعل م ال ىقیتل س:بواج
 .Presidio Dr رو كت د ال عم جتأ دقو ،مداقل ا عو سب أل ا عطلم اھیلع مكعالطأ ب موقن وس تف أسل امك ةطخ ع وض ى عل دجب
 موقنوس دُع بنعملعالت ةطخلوحةوی ان والث ةطوسمتلاوةائیدتألب اسردام الءرادمتاعیمجءا عضأ بمولی اھقریفو
 .ةئیاھ الن ةعجرامل انمءاھ ألنت ادع بتاموعل مال هذھىعل عمجتمال دارف أعالطأب

 ؟ FCPS سردام لعرتب ال وأعوطلت اا كنن م یفكی :لؤاس

 تماقثحی .لعفال باعنمجت ممركھفی رھظيذل ايداتیعأل ارغی تقو ال ذاھيفمھملؤا الس ذاھنأ بملع أ:بواج
 كذلكو،لمع ال قری فنمنریخ أدرا فأوبً ا خصی شي بلاتصألا باجینیرفلام شةقطمن يفىركب تاكر شلعفالب

 قالأغ ةترفلالخ ینرخ ألةیصوصخسودر ءطاعأوةدساعمال میدقلت سامح ال مھؤمل یبالطىحت وصاخأش
 تاومل مع ضمی يذلا ينورتكلألا انقعو م ةرایز ىجری .یعامجلما هذ ھ یعجم مع لعم لا قیرف ردا ك لیعم .سرادلما

 عوطالت ة فیكی نعو عم جتملا دارفأ ن یب ل صاوتلا ل وح ات مولعم د جوت . www.fcps.edu ىلع انروكو روسیف حول
 ا أنن ال أ،كلذكحصب نن أًاعیمجبغرون ،ط نش عمجتمنوك نن أىإل عطلنت ام بین ھ أن عمیجل اركیذ تيفبغر أ.عرتب وال

 .ةحلصاةردائ يفنوولؤمس الاھمدقيلت ايعامجتأل ادعالتب اتداارش أةقبراموعاأتب ى إلجاحتن

 ؟دُع بنعمّعل التعووضميفةدعامس السردام اليفنییورب التنریاستشم للنكم یفكی:لؤاس

 نوك سی .نفیظوم ال عم دُع ب نع مّلع الت ةطخ نم ءزج اھرا عتب أ ب تاموعل م ال هذھ عمیج ى عل مكعالطأ ب موقن س :بواج
 نك ل .ناكمأل اردقدعُبنعمّعل لت اةلیمعحاج أن يفرودطقفنمی عل م ال سلیونفیظومال عمیجلنوك سی ذ إ.رودمھل

 نمی عل م ال عمھجو لًاھجوراش مب وال يمولی اسریدت ال نعًالیدبسلی دُع بنعمّعل الت نإ،مكعمًاحاضونوك أيون دع
 م.عدلا اتمدخ م یدقت ر داك ع مو

 يأللمثأل اع وض ال بس لیعضوال ذاھنأ بعقوا ال برقنن أبج ی.كذل فرع یاكلن و،كذل نوفرع تمنتوأ ،كذل فرع أاأن
 نح نيذل اع وض العملماع للت ادنھجىراصقلذ بى إلةجاح بنح ن.ةمیوكح السكافریفةعطقامساردميفنامدفر
 .ناكمأل اردقهذھةمی علی لت امھربت ج تحاج ننام ولض ابنالط لمعدنماعنوس باملكمدیقت بنومزلتماأنن ال أ.ھفی

 ھ علی مكعت طل أامو،ةحلرمل اهذھيف.ة اسی ردل اة السن دیدم تلوحة سئل أل انمركثیال ادنروت وللت این ال مضأن دقمك عضب
 14 مو یدوعسن ا أنن نمًافن آاھلیعمكعالطأ بامن قي الت كتل رغی ةفیا إض تراراقادین لس لی ً،اقاب ستاموعل منم
 دارف أعالطأ بموقأ وس دعُبنعمّعل لت اةرب ج تضوخ لدادع إلست اةفییكلوحططخل اعوض ددبص نحن .نایس /نلری أب

http://www.fcps.edu/
mailto:hrconnection@fcps.edu


           
    

         
   

   

           
             

       
              

    

        
          

             

    

        
         

            
 

            
          

            
        

           
            

  

 ةالیوال يفوةالیردف ال ةموكحال يفنولیؤمس ال عمةزجومتاجلس دقعلاصو ن.لقبم ال عوسبألا لعط مایھلع تمعجلما
 .اینال اھولوص لاحتادجستم ال رخ أمدیقت بمزلتوسن

 تامدخل لةالیو ال ماعردیمعمعامجت أيد لعقوا ال يفو،ىرخ أةئلأس ةع بض ىعل ةابجإللىو ستقو ال عتس یال
 .قائقدةعبض دع بةمیلیعالت

 ؟ةعیربی ال باعألل انع ذاام:لؤاس

 ةضیاری الباعألل اجمار بردیمعمتدثحتدقتكنوً،ایضأرافست أسعوضموھعووضمال ذاھنأ بملع أ:بواج
 14 يفسردامالى الةدوعالنماكنم تذا إ.نا/نیسلیرأب 14 ىحت سردام ال قالغأرراقيذاخأت دنعةطألنشوا
 يرودنعةردا لص اةالیحل اتداارشأل الظيفةعی ربیل اةضی اری الباعألل اموسملامك أاھحین اكنن م ی،نایس/نلریأب
 نتمكنسان كاذإایمفةفر مع ًادجربكلمان م،م معك ًاقداصنوأك يلك نلك .VHSL انی جیرفةالیويفةوی انلث اسردامال
 .نا نیس /ل ری أب 14 يف ةدوع ال نم

 ة رسی دم ال ةطألنش اهذھةمی ھ أمھفأت ا أن ،ةمیرس ال جرختلاةفلحوة قصرا ال جرخلت اةفلحصوخص بًاف آن تركذامكو
 لوط أرظنت ون اعن وس باملكلمعسن .بالطال ةاحی يفةیف الص ال ةطنشألوا يرس دم ال جاھمن ال بةقالع ال تذا ةط ألنش وا
 .ابنالطةاحی يفلّوح تةطقندُع تي الت ةربجتال هذھنأ بش رراقذاخأت لقب تقو ال نمنكممردق

 ؟االن س اردملا فیظنت متی م ھ ل: اؤس

 فظی تنلامعأ بامنق.مظمنت لكبشسردام الفظی لتن اتننی أبيفةفاظلن الامعدجوا تنام لضلمع الل اصو ن:بواج
Lynbrook ة سردم ي ف ة یافضإ Elementary ر كث أ ل قب نم ة رسدم ال هذھ فظی تن م ت دقو ،ةراشمب ي ال لت ا مو الی يف 
 رداك ال دراف أيقاوب بالطال ةدوعىدلةقاألنوا بیرت الت ةایغىفاھعلجنام لض ةفاظالن بصخت ملماع 35 ن م
 .ي رس دمال

Facebook عقومىعل اھن ة ألسئلانمدیزم ال دجو یالھأن بودیب live.مكمن دحوا لك للیزج ال رك لشا بمدقأت ن أدو أ. 
 ةانیكم أيفرظالن اكنن م یثحی ،عمجتم الةكرامش لةیباجإیةقریطيھةقیرطالهذھنأ بنودقعت تمتكن ذا إيونغأبل
 ةعطاقم سردا م ل معد نم ھ ب نوموق ت ام لك ل اًمتن م تزل ام .ةمداقل ا ما ألی ا يف تال اب قم ال هذھ نم دیزم ال ءراجأ

 يعامجت أل ادعاتب ال ة رسامم واركذتو،مكوئدھ بظافحتألاعمةدیجةحص بعمیجلاعمت یت ن أىمن أت .ةمی وكح ال سكافرفی
 ةمیوكح السكافرفیةعطاقمسردامنأوبًاعمعضوالذاھ بًاعمیجرم ناأنن بواملع تن أوجروأھعن ادثنحتيذال

 بیقر عن مكی الثدحأتوس ةمیوكح السكافرفیةعطاقمسردامعمجتممكوتقىعل واظفاح.مزع بةرابمثالل اصوست
 .ىخرأةمر


