
    
 

  
   

  

  

  
        

         
                

                
  

  
         

          
          

            
              

  

            
    

   

 
    

              
           

           
         

 

             
     

            
   

    
          

            

 

    

ARABIC 

 اذھ لالخ رىخأ ةلئسأ لىع بیجنس امك ومیلا اذھ نم قباس توق ا فيھومتلسرأ تيلا ةرركتملا ةلئسألا عضب لىع بیجنس
. Facebook Liveعوقم لىع رشابملا ثبلا

 نم دیزملا نع تاباجإ لىع لوصحلل www.fcps.edu لىع انعوقم ةرایز جىری ،وتلل ثبلا اذھ نوعباتت تمنك اذإ كمركذن
.رارستمأب ةحورطلماةلسئاأل

 ة:حورطملا ةلئسألا دىحأ

؟انل اھنییعت تم تيلا ةدیدجلا ةیسردملا تابجاولا ءادأ ليع بجوتی لھ ل:اؤس

 عنتب نحن ة.یئاھنلا كتجرد لىع رثؤتس اھنأ الأ ةیساردلا ةنسلا نم عبارلا عبرلا لامعأ نع تاجرد حنم تمی نل نیح في 
 .ةیساردلا ةنسلا نم عبارلا عبرلا لامعأ نع تاجرد ءاطعأ دمع في VDOEاجینیرفيفملیلتعاوةربیلتاةرازوتاصیوت

 نأ الأ ،تاجرد نوبد ةیوناثلا لحراملا بالط تاداھش يف ةیسرالدا ةنسال نم عبراال عبرال تاجرلد صصخمال لقحال نوكیس
.ةائیلنھاھجتردىلعرؤثسیوددیجىوحتمنمھلمتعالمبلاطلاةداجإةدمرظھُسی ةرفتلاكلتلالخزجلمناللعما

لجأنممللتعاةلیبعم اعتمتساألوةائیلنھاماتكجردنسیحتةلصاولم ةرفتلاهذھلالخمدكجھ ىراصقلذبىلعًاجمیع مجعكشأ
 ط.قة فجرد لىع لوصحلل سیلو ھتاذ لمعتلا

 يلممتع نمفاآلآل FCPS سرادم ا فينھ انیدل ة.یزیلجنألا ةغللا ميلعتمل عمدلا لوح ھي اھنع انلاؤس تم تيلا ءایشألا نم
ةلغلايلممع عملنعم نحن.ساكفرفی ةطعاقمسرادمةلائعنمًاءزجنولّشكیمنھوكمبھ نوروخفنحون ةزیلیجاألن ةلغلا

ثیح د. ُعبنع لمعتلاجماربءدبلدعتسننحون بالطلاعوم ناآل رواألم ءالیوأعمتالغ ةدبع النصاوتناضملةزیلیجاألن
ادینل.ھبلاصاألت مانكأمكبيذلاةلائلعاطسیودجاویت اكم .دُعبنعمللتعاةلیعم ءدبدعن مظمنت لشكبلصاولتابنوموقسی
 ةیسفارلا،ةربیلعا،ودرواأل ،ةصینیلا،ةریولكا،ةامیتنفیلا،ةانیسباأل تالغلابتاوملمعلابرواألم ءالیوأدویزلت طوطخ
يلتارواألم لوحتاومللمعاىلعلوصحلارعب مدتھعاسوم ةلسئاأل حرطولاصاألت منھاأمكبثحی بالطلارسألةریاألمھو
.اأنھشبراسفستأمدیھل

اذبھ للعماءاأثن ةزیلیجاألن ةلغلايلممتع بالطلاعملصاولتاب ESOLىرخأتالغبندثیحتلملةزیلیجاألن ةلغلااوملمع موقسی
.دُعبنعمللتعلددیجلاجامرنلبا

؟نأشلا اذھب تاداشرأ نوملعملا لسریس لھو تایضایرلا سرد ب فيالطلا تابجاو نم ققحتلا انب رضتُفی فیك ل:اؤس

سرد ة فيدعاسملل ئيادتبألا ثلاثلاو نياثلا فصلاك ةیلوأ ةلحرم تى فيح بأ تيفصب دیكأتلاب ةبرجتلا هذھب تررم دقلً،انسح
لمعی د. ُعب نع لمعتلا ة فيدیدجلا ةیلمعلا هذھ ءدبن نحنو ھمیملعم لىا ھجوتلا لىع كملافطأ عیجشتًالوأ دوأ نكل .تیاضیالرا
نیمك تقواذھو .دُعب نع مللتعاةطخ نم ءزج اھراعتبأب ةدیاعتیاأل ماودلاتاعاس لالخ نولسیعم نلمیلمعانأب ممنك ددیلعا
مللمعاكلذ عم ثدحلتاو لاصتاأل مانكأمكب .تقولاكلذ لالخ میھلمبمع لاصاألت ىلع لافطألا عجشأ ھم.ب لاصتألا لافطألل ھیف
فرنتع نأوباوفرتتع نأبلأمن.تاضیاریلابجاولولحنمدأكلتاولضفألشكببلاطلامعدةفیكی لوحراألم بلطتاذإ

 كیرش لىا لوحتلل ةصره فذھو FCPS س رادميف وعسبأل وعسبأنملافطاأل ملیتع يفةلمتبعاةقریطلاةعیونىلعاعنجمی
 ا.نعم كملافطأ یملعت وى فيأق

يجامرنبب ةقللمتعارواألم نم رلكثیاكلاھن نأب ملعأ .APةدمقلمتاتاساردلاجامرنبلوحةلسئاألنمددیلعاادتنرو
.IBةیولالد ایروالكبوال AP ةمقدتملا تاسراالد

نمللیقلامركتكاشمدوأ.رارتمسأبةررلمتكاةلسئاألنضم اقعنومىلعةلسئألاهھذنمیدعدالىعللعفالبةباجإلاتمت
 وھ لیدبلا دعوملا نوكیس امیر. فایآو/یام 11-22ىلاAP جمانرب تارابتخأ ةرتر فیخأتب تایلكلا ةرادإ سلجم امق ت.امولعملا
يومی لشكب ةمیدیااألك تاداشراأل ضبع تیالكلا ةرادإ سلجم دمقی رص.فلا نم دیدعلا كانھ نوكتس ن.اریزحو/ینوی 1-5 نم
جامرنبيسردمعجمی موقیسعطبلاوب رارستمأبةرركلمتاةلسئأللاقعنومىلعامنھ دزیلماىلعفرلتعامنكاأمكبيلتاو

.ةربیعیلاةلطلعاءاأنتھ دبعدُعبنعملیلتعاةلیعم ءدبلاحةددیجتاداشرأببالطلادویزبت AP ةمقدتملا تاسراالد

LS-DCCO-Dr-Brabrand Facebook Live Transcript April 3 

http://www.fcps.edu/


            
           
        

           

                
   

  
              

  
              

        

            
             

  

   

       

       
     

    
       

   

            
           

                
           

              
   

        

  
   

    
       

           
   

تاوملبمع مدكویزتىلعجامرنلباىلعنومائقلالسیعمو FCPSسرادم نمًامھمًاءزج IBةلیودلااریولالبكاجامرنبلّكیش
ىدم راظھأل اھءاأنھو ةفیاضإلاعمأبالطلاءاطعأب موقسی ھلكن تاانحاألمت ءادأىلع فارشاألب IB جمانرب ومقینل ة.یافضإ
 .نأشال ھذاب مكیلد ترااسفتسأ يأ لوح IBجامرنبيلممع عماووناتتع نأبلأمن.IBجامرنبداومىوحتلم مانھقأت

.ةساردلاأدنباحینم ناآلنموعسبأيلاوحدبعتاومللمعانمدزیلمابمدكوزسنفيائلثنالجیسلتابقلیتعافیماأم

ةفلختمةساسی تالیلكاهذھنمةلیكلكعوتتب تالیلكانمددیلعاعملعمناأنن وھيائلثنالجیسلتابةقللمتعارواألم ىدحأنلك
لامكأ ةیمھأ دىم لمعن ا.ھیلع كمعالطأ رضغل تاداشرألا نم ةلماش ةعومجم ىلع لوصحلا لواحن نحن رى.خألا نعًالیلق
ومقنس امكً.ادج بیرت ققو ت فيامولعملا هذھب كمدیوزتب ومقنسو ئيانثلا لیجستلا فوفص ية فیساردلا ةنسلا هذھ بلاطلا

ً.اضأیةدماقلاةسنلليائلثنالجیسلتافوفصيفبالطلانماھءاأبن لجیسبتةتممھابالطلارسألتاوملمعرو ل فیبت

 تىحو ةضورلا ةلحرم ب فيالطلل ھي ةیمیلعتلا زمرلا نأن فوملعت امك ة.یمیلعتلا زمرلا لوح ةلئسأ سانلا عضب دىل ناك
.ملیلتعايفةلمتبعاةسیاساأل ةلسیولايھةلیمیلتعامزرلانوستكو،دُعبنعمعلتال بوسلأعبتنامالطةنماثال ةیسارالد ةحلرمال

؟ةدمقلمتاتاضیاریلاةداميفةلیمیتعمزركاھنلھ:لاؤس

 روفتی ةركف لىعو د.یربلا قیرط نع 3-6لحارلمابالطلةدمقلمتاتاضیاریلاةداميفةیلیمتعداوومةطشأنلاسرأمسیت
نماودفیستتنألأمن.تنراألنت ةشبك رعب الیھعلوصحلانوزمتعت مكنتاذإةلیمیلتعامزرلاهذھمالستأنمباحساألن راخی
 ر.ایخلا كلذ روفت

 ھي: ةحورطملا رىخألا ةلئسألا نم

 ؟ةیسرادال ةنسلانمثالثال عبرال تاجردلجسقغلنیسىتم:لؤاس

 عبرلا لالخ ھلامعأ ءاھنأ نم بلاطلا نكمت دمع لاح ك فيلذبو،تقولا نم عسمت كاھن نوسیك .ناس/نیلریأب 24 ق فيلغنیس
هذھ لوح كمعمًاحضاو نوكأ نأ دوأ ة.رتفلا كلت نع ةجرد ىلع لوصحلل اھءاھنأ نم نكمتیسة فیساردلا ةنسلا نم ثلاثلا
 ومیلا ھ فيیلع تناك امم قلأ ةیساردلا ةنسلا نم ثلاثلا عبرلا تاجرد نوكت نل ھنأب عوقت كانھ نأب اھنع لياؤس تم ھنأل ةطقنلا

 .ارذآ/سمار 12يفةحوتفمسرادلماتانكادمعن رخیاأل

 ؟ةیساردلا ةنسلا نم ثلاثلا عبرلا تي فياجرد نیسحت نم نكمتأس لھ ل:اؤس

 ناآل دحلامنھ ءااألنتھ نماوتتمكن مليلتالاعماأل ملیسلت ناس/نیلریأب 24 تىحتوق كمیدل،كملتلا قمكو عم.نوھباوجلا
عربلالالخابھنوموقست يلتالاعماألعجمی نأبمركذكأنأدوأ.ناس/نیلریأب 24 ةیاغل اھنع ةجرد ىلع لوصحلا رضغل
عابرلاعربللعلمتباجلنھاةضیالماةجمعلايلیملتعاسلجلماعمالنداتب .ةائیلنھامجتكردىلعرؤثست ةسیاردلاةسنلانمعابرلا
.ةومیحكلاساكفرفی ةطعاقمسرادميفًالیاحةائمقلاتاجردلاعزیوتةساسی عممغامتن وھوةسیاردلاةسنلانم

لالختنراألنت ةشبك رعب مأبنتك وأمنكأب ةلممع عمثدحلتابلاطللنعیمسردبقلتتع ةلسئايأمدیكلتانكاذإمجعكشن
 .ةیادیتعألا مواالد تاعاس

 ؟ةیسرادال ةنسلانمثالثال عبرلل تاجرالد رریقتعزیوتمسیت ىمت لوحناكةحورطلماةلسئاأل دحأ

 توق عرسأ ت فياجردلا ریراقت لمعب ومقنسو ناسینل/یربأ 24 ت فياجردلا یملست خیرات نع رىخأ ةرم وتلل انلعأ دا قنك
.خریالتاكلذدبع نممك

 ةنسال نم عبراال عبرلل تارجد ءاطعأ دمع وصصخب اینیجرة فیالو یم فيلعتلاو ةیبرتلا ةرازو تاداشرأ عبتن نحن رىخأ ةرم
 .ةیئاھنال بالطال ةجرد ىعل رثؤتس ةرتفال كتل يف ةزجنملا لامعألا نأ الأ ةیسراالد

اونروكسورفی ةزمأبارنورمتقو،تقولااذھلالستغأملمھانمنأبتاجردلاعزیوتلوحةلسئأادینلتانكامردقبدقعتأ
 ة.رفعملاو لمعلا لیبس لم فيعتلاو لمعتلا بح لىع ضىم توق أي نم قمعأ لكشب انزیكرت رصحل



               
   

           
    

             
            

             

           
  

             
 

      
   

    

              
             

       

   

          
  

              
   

  

          

         
          

              
                

 

  
   

   

   
                

     

تقولااذھ لالخ ةصرفلاهذھ راثمستأبًاقح بغرن انأن أال ةسیردلماافتناقث نمًاءزجًاائمد تانك يھو ،ةمھم تاجردلا
 .ةفرعموال معلال حالصلمعلتال عیجشتل

 اذھلوحتامولعملانمدیزملا ديلروفتتسة؟سیاردلاةسنلانمرخیاألعربللةئیانھتاانحأمت كاھننوستك لھ:لاؤس
.لقبلماوعسباأل يف وعضولما

عربلابقلیتع املك؟ةسیاردلاةسنلانمثلالثاعربلايف%80نملقأةجلنتیاتانكاذإراختباأل ةداعإيانأمكبلھ:لاؤس
قلیتع افیم ترذك اكمً.الیاحةبعلمتااستناسیبللعمالصاوسنوناس/نیلریاب 24ةایلغ رستمیةسیاردلاةسنلانمثلالثا

.ةسیاردلاةدالماكلتيفبلاطلاةلممع عملصاولتامنكاأمكفب ةمعین ةلسئأمدیكلتانكاذإتاجردلاعزیوت وعضوبم

 ابھ لومعم تاجرد عزیوت ةساسی عنتبً،افآن تلق اكم .تاجردلاعیزوت ةساسیب قلتعی افیم تارلتغییالوح ناك يلالتالاؤسلا
ةسایسلا عم ةیساردلا ةنسلا نم عبارلا عبرلل تاجردلا عیزوت ةسایس شىامتت امی، فدُعب نع لمعتلا ةطخ ىلا ةافضإلابًایلاح
سرادم ةساسی عتبن اكم اجینیرف ةوالی يف ملیلتعاو ةربیلتاةرازو نع ةرداصلاتاداشراأل عنتب .تاجردلاعزیوت يف ةلمتبعا

.FCPS 

ب فيغرأ . FB Live عقوم لىع رشابملا ثبلا ا فينھ ةحورطملا كمتلئسأ لىع بیجن نحن، فوتلل انیالمضممتأن دق مكنتاذإ
 ھي ...و اھوعمست لم امبر ةیادبلا ا فيمھحرط تم نیلاؤس لوأ ىلع ةباجإلا نم دكأتلا

 ؟انل ةحددملا ةیدجدال ةیسرمدلا لامعألا لامكأ يعل بجوتی لھ

األنھ لاعماألهذھلامأكيرورضلانمھأن أالةددیجلالاعماألنعةجردحمنمیتالھنأغمر،ةیادبلا كم فيلتلا قمكو
ةلیعميفًادمُقرسیناأننوبةددیجمھیافمنمھلمتعامباطلاناقأتىدمرظھستاألنھ .ةیائلنھابلاطلاةجردىلعرؤثست لُ

.ةائیلنھاماتھجرد ىلع يابجأی لشكب رؤثلت بالطلل ةصرفًاقح اھنأ ة.یساردلا ةنسلا نم عبارلا عبرلا لالخ لمعتلا

 ؟ةیساردلا صصحلل ميویلا لودجلا لىع لصحنس تىم ل:اؤس

 يسرمدلارادكلا رادفوأ،نیمعلملالالخنميردفلكشبةسرمدلكلدحدماليسرمداللودجاللاسرأبسرمداالموقتس
 ومیلا ھیلع ودبیس ام لوح تنرتنألا ةكبش لىع ميرسلا انعوقم لىع دوجوم امع سيردم ططخم انیدل س.رادملا ءاردمو
ھجولًاجھوملیلتعلةینمعتاقوأددیحبتموقست اسھفنسرادلمانأأال،ةویانلثاوةطسولمتاوةئیاداالبت سرادلملةسبلنابيساردلا

.ترناألنت ةشبك ىلع

 ة.اقیسلا یملعت سرد لوح لاؤس انیدل ناك

؟ُعدبنعمعلتللةیدجدالةئیبالهھذانیدلحبصأنأعدبناآلكلذعملاملتعامسیت فكی:لاؤس

 ةصاخال تاادشرألا ىعل ةریخألا تاسملال عضو ىعل ةیمیعلتال تامخدال مسقو ةیوناثال سرمداال ءرامد عم نواعتالب لمعن
ً.ابیرق وصصخلااذھبتماوللمعانمدزیلماادینلرفوستتوةیواللاطورشءافستیألدعیاوملودجلعم لواحن.ةقاسیلاملیبتع

ءاجو.قحالراشعأىحت ناآل هؤالغأمتنلك ةراسیلاةداقی ىلعيللعمابریدلتاوعضوبم نمیمھت لھاأل نمددیلعانأبفرعأ
ىحت ةراسیلاةداقی ىلعيللعمابریدلتاءالغأبةلیمیلتعاتائلھیاعجمی تلباطيلتاةوالیلانمةرداصلاتاجیھولتلًاذفیتناذھ

 ة.یالولا نم رخأ راعأش

 لم الك ؟تنرتنالا ةكبش لىع فیصلا لصي فة فمدقملا ةیساردلا لوصفلا جمانرب ل فيیجستلا لىع ناوآلا تاف لھ ل:اؤس
 ة.یفیصلا لوصفلا لىع ناریزحو/ینوی 12 ل فيیجستلا ھيتنی د.عب ناوآلا تفی

 ف.یصلا لصفي ف ةیوقتلا صرل فوح لاؤس دجوی

 جماربلا هذھ نأشب ئياھن رارق لىا لصوتن لم ة.یموكحلا سكارفیة فعطاقم سرادم ا فينھ ةعئارلا جمرابال نم یدعدال مقدن
جامرلباهذھنأبملعأ.جامرلباهذھىلعًالیاححوفتمرغی لجیسلتا.تادجستلمارخأبًاریبقمفیكاوسن دأكیلتاوب ةفیصیلا
 ت.اھیجوت نم كماحلا نع ردصی ام باقرنس رص.فلا كلت ةحاتإووعضولمااذھ ةابعمت نامكاأل ردقب بغرنً.اركثی ةوبغرم



                
    

            
  

     

 
    

  
           

   
                

         
           

  
           

  

          
    

                
             

 
 

           

            
     

   

 
                

    
            

  
             

              
       

 

 

للعماددیتم متدقوتلبیايفءاقلبلوعسباألاذھًارأم ردصأ.تلبیايفءاقلبابناآل ةرداصلاهراموأددیتم متدقنولمتع افكم
 ت.وقلا كلذ ر فيومألاب رظنلا ةداعإ انیلعو ناریزحو/ینوی 10 ةایلغ ھب

نزیمتمی نلمیمع ىلاجاحتن .ةسیاردلافوفصلايف ةرغاشلافائظولادس يف رارستماأل مزعتن ؟تاینعیت كانھ لھ :لاؤس
 ف.وقتی نل یملعتلاو فوقتی نل لمعتلا .FCPS سرادم ا فينیلا اممضنألل

 اأنن أال عبیرلا لصي فا فنھ ھجولًاھجو یمدقتلاب نیبغارلا اھیرى فن فیظوت رضاعم ةماإق ھیع فیطتسن ال ذيلا توقلا في
 لوأ اونوكتل ضىم توق أي نم رثكأ كمل ةجاحب بالطلا انئانبأ ةحارصب یم.دقتلاب سیردتلا لاجم ن فيیمتھملا عجشن
 ةمزأ لظ ية فدعاسملا یمدقتل نیبیجتسملا لوأ اونوكیل نوجرخی ھمو ةیبطلا ةیاعرلا اقموط دارأف رىن امنیب ھم.ل نیبیجتسملا

 انلافطأ ب.الطلا عم لماعتلاو نیملعمك لمعلا لبن قم ھملاب لىع رطخی لم نیذلا اصخشلأل ةصره فذھف ،COVID-19 سورفی
 اوعضت نأب لمأن ھم.نم لمعتلاو ھمعم لصاوتلل ھمب قوثوم نیدشار لىا ةجاحب ھمضى. فم توق أي نم رثكأ انیلأ ةجاحب نآلا
 یم.لعتلالاجم ة فيیفیظولا كمتایحءھاأن وأءدلبامغبتكردعن راعتباأل دقی ةمیوحكلاساكفرفی ةطعاقمسرادم

 رارذ قاختأ تمی لم ن.اسینل/یربأ رھش ل فيوصفلا هذھ لىع لیجستلا حتفی .ةیساردلا تادحولا ةداعتسإ لوصل فوح ةلئسأ دجوت
ً.اریبقدجستیابممفیكاونسالكنن ابھدُّعست يلتاةصیغلاوألوصفلاهذھدادعإنمنسنتمك اكناذإافیم ناآلىحت

ةانیزلمیاىلعترأث دق COVID-19 سوریف ةمزأ نأ دكؤملا نم ،FCPSسرادمةانیزمی ىلعةزماأل رثیأبت قلتعیایمف
ةطعاقلماةانیزمینأشبةددیجتاقعوتةؤیرللقبلماوعسبألاعلطمعلطنت.ةلیحلماةانیزلمیاكلذوكةوالیلاةانیزومی ةلیاردفلا
 ربع عامتجأ ميیلعتلا سلجملا دقعیسو ع.وبسألا نم قحال توق في وصصخلا اذھب جحرألا لىع كماحلا نم ةدیدج تاعوقتو

ةاقن رعب ةرشامب ءاولھاىلع اعُذسیوناس/نیلریأب 9 قافوملا سیمخلا ومی حابص نم 10:00ةعاسلا ماتم تنراألنت ةشبك
ة.عطاقملل ةلّدعملا ططخلا ر فيظنلل 21 رقم لبیكلا

يفةسیىرئیلاامھمتن لوحعطبلابزركیلتالصاوسن.انتنیازمی لدیتع ةفیكی لوحةلیوألا رياكفأةكراشم أ فيدبأفوسو
امظن ریوفتو دمقتلا ةلصاومل انعسو ا فيم لكب امیقلا نم نكمتن نأ لمآ . FCPSسرادمفوفصةایحمومللتعاوملیلتعا

ةانیزلمیاھفی نوتك ثحی ناآل ھجھاونيذلا قتولاكردننأيینبغ.عجتملمااذھدارفوأل ابنالطعجمیليلماعيلیمتع
كلتلالخًادمقيضلمانمةومیحكلاساكفرفیةطعاقمسرادمتوتمكن لقبنمةصیبعتاقوأبارنرمدقاكننلك،ةدودحم
 تامزألا بعصأ تى فيح كلذ لوصح نامض ن فيیمزتلم عیمجلا نأب لمعأ انأو ميلاع وىتسم وذ یملعت یمدقت ت فياوقألا
 .ةیاللما

.يائلثنالجیسلتاو APفوفص لوح رارستمأب ةررمتكلاةلسئاأل نضم لاؤس كاھن ناك

نمدزیلمامدیكلتانكاذإرارستمأبةررلمتكاةلسئاأل عقومىلاوعجرلامكنكیموتاومللمعاكلتضبعًاقسبمترذك دقل
.يائلثنالجیسلتاوأ IB ،AP فوفص لوح ةلئسألا

 ؟لبقتسملا ة فيیضیوعتلا تامدخلا ىلع لوصحلا رضغل بالطلا دیدحتب ومقنس فیك وھ ةحورطملا ةئلسألا حدأ

 ءانثأ تىح ھنأب حضاولا نم ة.یموكحلا سكارفیة فعطاقم سرادم ا فينھ درفنم لكشب لفط لك تاجایتحأ ةیبلت وھ اندفھ قىبی
جاحتیأظحالندقاأنن أال درفمن لشكبلفطلكتاجاحتیأةبیللت دجتھون لسنعم اأنن مغرو،دُعبنعمللتعللوحلتااذبھ اامنقی
 نحن. COVID-19سوریة فمزأ ءاھتنأ دعب ةیافضإ تامدخ ىلا ةصاخلا تاجایتحألا ويذلافطألاًاصوصخو لافطألا عضب
ةجاحباوونیكنلمأنھفرعننذیلابالطلاددیحبت،ممعھ ثدحلتاواینلممعمادخستابهذھدبعنعمللتعاةلیعملالخ،نوزملتم
 نم ركبم توق ة فيطخلا دعب فياضإ عمد لىإ نوجاتحیس ھمنكلو ،بسحف هذھ دعب نع ملعتلا ةطخ لالخ افيضإ عمد لىإ
ةلادلعانوؤشبلمكت مالعاردیلماةسارئبالھشكیتمتلعم ةعوجمملفعلابادینل.مداقلايساردلامالعااةایغول فیصال
تاجیھولتايفرظلنايفًاضیأرستمسنوبالطلاءؤاللھنزمیاللامعدلاوتادمخللادیمنقتنمدأكلتل Dr. Duran فاصاإلنو
 ة.یاقبتسالاططخلاهذھلاضعنوءانأث ادتنعاسلم ةلیاردفیلاوةومیحكلا



     

             
           

             
    

           
      

             
 

     

      

        
               

  
            

 
             

                
         

 

        

       
         
    

 

        

           
  

        
  

     
             

        

 

        
        

             

 ؟FCPSسرادم ةانیزمی ىلع COVID-19ةزمأرأثیتوھام:لاؤس

ةانیزلمی تاقعوتةؤیرلعلطنت نحن.ةلیاردفلاوةومیحكلا،ةلیحلماةانیزلمیاىلعرأثیتةزماأل هذلھ نأةققیحدؤكلمانم:باوج
.ةوالیلاماكحنمةدمقملبقلما وعسباألنمقحالتقويفو،ةطعاقلمانمةدمقملقبلما وعسباألنمركبمتوق ة فيدیدج
ً،حاباص 10 ةعاسلا دنع دماقلا سیمخلا ومی أي ،ناسینل/یربأ 9مویترناإلنت ةشبك رعبًاعاجتمإيلیملتعاسلجلمادقیع فوس
 ةفیكی لوح ةلیواأل رياكفأ ةكراشم أ فيدبأ فوس ة.عطاقملل ةلدعملا ةطخلا ر فيظنلل ،21 ةانقلا لىع ةرشابم ثبیس ذيلاو
 نأ لمآو ،FCPSسرادملوصفةایحمومللتعاوسریدلتايفةلمثلمتاةسیاساأل اتنمھم يفرستمنفوس.انیتنازمی لدیتع
اذلھو االبنط عجمیل ميلاع وىتسم لىع سيردم امظن ریوفتلًامدق ضيملا ةلصاومل انعسو ا فيم لكب امیقلا نم نكمتن
سرادمتدمقتدقولقبنمةعبصتاقوأبارنرمالكنن ،ناآلاجھتناويلتاةانیزلمیلةصعبلاتاقواألكردننأالینع.عجتملما
 اننأ لمعأ انأ مي.لاع وىتسم لىع یملعت یمدقت ت فيرمتساو تاوقألا كلت لالخ تىح اممألا لىإ ةیموكحلا سكارفیة فعطاقم

.ةوبصع راألكث ةلیالما تاقوألا تى فيح كلذ ثودح رارمتسا نم دكأتلا هاجتنوزملتمًاجمیع

 ؟لبقتسمال يف ةیضیوعتال تامخدال ىعل لوصحلل بالطال حددن فیك :لؤاس

 حضاولا نم ة.یموكحلا سكارفیة فعطاقم سرادم ا فينھ درفنم لشكب فلط كلتاجاحتیأةبیلت وھ اندفھ نأ لمعن نحن ب:اوج
 نأرىندا قننإ، فدرفمنلكشبلفطلكتاجاحتیإةلبیلتندیھاجىسعنولسنعم ابینم دبعنعمللتعاىلإالناقإنتءاأثنىحتھأن
 COVIDةمزأ ءاھتنإ دعب ةیافضإ تامدخ لىإ ةجاحب اونوكیس ،ةصاخلا تاجایتحالا ويذ نم انلافطأًاصوصخ ،انلافطأ عضب

مأنھفرنعنذیلابالطلاددیحبت،ممعھ ثدحلتاوالمینمعمادخستابهذھدعبنعمللتعاةلیعملالخ،نوزملتمنحن.هذھ 19-
 ية فطخلا دعب افيضإ عمد لىإ نوجاتحیس ھمنكلو ،بسحف هذھ دعب نع لمعتلا ةطخ لالخ يافضإ عمد لىإ ةجاحب اونوكی نل
نوؤشبلمكت مالعاردیلماةسارئباھیلكشتمتلمعةعومجملعفالبانیلد.مادقاليسراالد ماعاال ةیاغلوفصیلانمرمبك تقو
يفرظلنايفًاضأیرستمسنوبالطلاءؤاللھنزمیاللامعدلاوتادمخللادیمنقتنمدأكلتل Dr. Duran صافنإلوا ةعدالال
.ةقیاستباال ططخلاهذلھ اضعنوءاأثن ادتنعاسلم ةلیاردفیلاوةمیوحكلاتاجیھولتا

؟تادمخلامدیقبتلزلمنايفمیللتعايلممعرستمسی لھ:لاؤس

لفطلكعمةنیاثلنعم فوسو.مظمنت لشكببالطلاعملصاولتابلزلمنايفملیلتعلملعملكرمتسیفوس عم.ن ب:اوج
موقنفوسنلكو،ةوالیلاتایھجولتًاذفینتةرشامبةلیزمنتارازیبنولملمعاموقینل.تامدخلاىوستمددیحلتدرفمنلشكب
 ل.افطألل لزنملا في یملعتلاب قلیتع افیم معدلا رفیوبت

 ؟ءغداوال روطفال تابجو ىعل لوصحلل يفلط راضحإ يعل بجوتی لھ ل:اؤس

 ةیرالفدال ةموكحال عم لمعال نم انكمت قدل ؟ءغداوال روطفال تابجو ىعل لوصحلل كفلط راضحإ كیعل بجوتیال :بواج
 تادمخ سمقبًادج روخا فنأ ج.راخلا لىإ ھلافطأ راضحإ رمألا ليو لىع بجوتیال كيل ،ةنورملا نم ردر قبكأ لىع لوصحلل
 نحن س.كارفیة فعطاقم ناكسل ومیلا ام فيعط ةبجو 15000نمرأكث رفیوبت موقننحن.عائرلاملھلعم ادینلةذیلتغاوماطعلا
تىحو ھنأًاعیمج كمریكذت دوأو ة.یسردملا تالافحلاب تابجولا لاصیإ لالخ نمًاضیاو ةیسردملا عاقوملا لالخ نم كلذب ومقن

 ومی نم دماقلا عوبسألا لالخ ومی لك اھلاصیإو امعطلا تابجو عیزوتب ومقنس اننإ، فدماقلا عوسباأل ةربیعیلاةلطلعا لالخ
ًحاباص 10ةعاسلانمماطعلاتاجبوعزیوتنوكسی ثحی ،كلذبمفتكرمع نمءاجراودأكتاذل.ةجمعلامویةایلغوناألثنی

 ك.لت امعطلا تابجو المتسإل ملكافطأراضحإل ةجاح كاھن نوتك نلو رظھلادبع نم 1 ةعاسال ةیاغول

 فوس ا.ھئاغلإ تم تيلاو يساردلا امعلا اذھل FCPS سرادم عاقومو SATتاراختبإلوحةلسئاأل ضبع كاھن تانكدقل
 اھضعبنألمعأانأر.ابتخإلادیعوامیدحدتةادعإلوحتایكلالةرإدا سجلمنمرشابملكشبتاموعلمالىعل بالطاللصحی
سلجمموقیفوس.اعھجمی اائھلغإمتثحی نارزیح/ویونیرشھ خریاوتلوحةلسئاأل ضبع كاھن تانك.لفعلاباائھلغإمتدق



  
       

               
 

 

             
    

      
 

    
            

   

 

  

     
 
  

                
     

 
           

              
   

   

          
      

 

 

         

       
      

   
         

              
  

 ھمل ررقملا نم ناك ذيلاو ،ليافطأ ھمنمضب ،بالطلا نم ریثكلا دىل لعفلاب لثمی كلذ نأ لمعأ انأو ة.عباتملاب تایلكلا ةرادإ
توق برأق ة فيیفاضإًاصرر فیفوتب ومقنو بثك نع تایلكلا ةرادإ سلجم عم لعمسن الكننً.اطحبمًارأم ،SAT تراابتخأ ءداأ

ادمعن ةومیحكلاساكفرفی ةطعاقمسرادميفاائھدأىلعنریداقاوونكوی SATتاراختبإءادإنماومكنلیت لافطألل نممك
 .اھرفیوتنمنمكنت

 وادمال مالتسإل لوخالد یدحدت مت قدل .ةیساسألا وادمال ىعل لوصحلل سرمداال لوخد ةیناكمإ لوح ةئلساأل ضبع كاھن تانك
قلتتع ةسیاسأداوممدیكلتانكاذإ. COVID-19 ةمزأ ببسب توقلا اذھ ة فيقلغم انسرادم نأ ھمفت جىری نكلو ة.یساسألا
 ةجاح لمعن تيلا تادعملابةصاخلاةھیجیولتائدالمبا ءاإنھب موقت انرقن فأ عقاولا ي، فاصخلا یملعتلا تادعم عضب وأ ةیودألاب
 ھم فيعم لصاوتلاب سيردملا رداكلا امیل قالخ نم ديرف لكشب لئاوعلا كلت عم لمعن فوسو ،دعب نع لمعتلل اھیلإ بالطلا
،سالنااجھاحتی يلتاو ةسردلما د فياوملا نم ریثكلا كانھ نأ لمعن نحن د.اوملا هذھ ریوفت نم دكأتن فوسو ،ةمداقلا امیألا
لوخدلابصاخشاأل نمدزیلملحاسملانمنمكنت يلك ،ةوالیلاتاجیھوتبسحو،بسالمناتقولانحییادمعن .انبطال ةصاخو
.دأكیلتابكلذبموقسن اإننف،اسنرادمىلإ

 ؟جرختلا یمسارم نع اذام ل:اؤس

 ریغ توق اذھ نأ لمعن نحن .ةریخألا ةحلرمال بالط ىإل ةالسر لاسرإب وتلل ميایل قوح تامولعم تكراش دت قنك ب:اوج
 ،صاقرلا لفحلا لثم ءایشأ ةراسخ لوح انیدل ةریخألا ةلحرملا بالط اھب رعشی تيلا ةراسخلاب روعشلا كمراشأ انأو قوبسم
تاحیرسلماو ةلجمیلا نونفلا سلاجم یمظنت ،قيیسوملا قوجلا تاعمجت ،امعلا ةیاھن ا فيھل طیطختلا تم تيلا تاھزنلا عضب
 ةغیصب جرخت یمسارم لىع لوصحلا ةلصاومل انعسو ا فيم لكب امیقلل ،انأو ةیوناثلا سرادملا ءاردم ،نوزملتم نحن .ةامیردلا
تقولايفةضیارفتاال رغی جرخلتامسیارمداستبعامیت ال.مالعاةایلنھ ةسبامن تاالفحتاةامقإو،ادینلةرخیاأل ةسنلابالطلام
ادینل.اذفان نارزیح/وونیی 10 ةیاغل لزانملا ء فياقبلاب ةیالولا كماح رارق قيب اذإ جرختلا لوادج رثأتت فوس نكلو ،يالحال
 انأ ،نكلو ج.رختلا لفح ةغیص لوح ديیلقتلا راطألا جراخ ریكفتلا لىإ جاتحن دن قكلو ،هذھ جرختلا لوادج ة فينورملا عضب

ًماعا 13ةرفتبفریلتعلةالئمممسیارمةامقإلةقریطداجإیبنوزملتم،ادینلةداقیلاقریفوانسرمدا ءرامد ،يمیعلتال سجلموال
اأن .ةسیرئیلاخریاولتاهذھنمبرقتننحون ملیكإاعستماإلوممعك للعماودجبلعملابدتعھأيإننف،كلذل.بالطللملیلتعانم
 ع.الطاىلع كمیقبنفوسو،كمعملالحاوھامك COVID-19 سورین فأشب عضولا نسحتی نأ وعدأو لمآ

 ؟دحاو لىع لصحأ فیك ،دحاو ىلع لوصحلل ةجاحب تلزامو لومحم بوساح زاھج ىلع لصحأ مل ل:اؤس

 جىری اھدنع ،لومحم بوساح زاھجل ةجاحب تنك اذإ ل.ومحملا بوساحلا ةزھجأ عیزوت ةیلمع مضخ ا فينلز ام ب:اوج
 انیدلھ.سفنءشيلالعفتنألىعكعجشأيأننف،لزلمنايفترناإلنت ةشبكبلاصاتكدیلنكیملاذإ.كستردمردیبملاصاألت

 ومقن نأ دونو لومحملا بوساحلا ةزھجأ نم فالآلا انعزو دقل ا.ھنم فالآلا انعزو دقل .mi-fiةزھجأ نم اًجد ودحدم عدد نآلا
 ة.یموكحلا سكارفیة فعطاقم سرادم ا فينھ ةیمرقلا ةوجفلا دسل انعسو ا فيم لك لمعب

؟ةلیقبستلماوأةائتفلا IEP يردفالمیعلتالجمارنبتاعاجتمإنعاذام:لاؤس

 ةطقن ھمنإ اص.خلا یملعتلا في ةلاحلا ليوؤسم لىإ IEP تاعامتجإ یدعوامةولجد ةادعإبةقعلتمالةئلسألاةالحإبجی:بواج
ً.اریبقلائولعاعمنولصاویت فوسوةسیاساأل لاصاالت

 لبن قم یموقتلا اذھ ىلع ةقافوملا تمت دقل .2020-2021 يساردلا امعلل یموقتلا رییغتل ةلحرملا هذھ ط فيطخ كاھن دجوت ال
.مویقلتااذھرلتغیی ةلیاحططخدجوت الً.اریبقتةسن لقب يلیملتعاسلجلما

 دتي قلاو .COVID-19 ةلحرمدبع بالطلاتاجاحتیاةیلبتةفیكی نعثحلباىلإ،اًقابسترشأاكم ،عطبلابعلطنت نحن
 ىدحإ نأل ھمم لاؤس اذھ ق.الغإلا ءانثأ بالطلا معد ةیفیكو )ویدیفلا ل فيلخلا( ةیفیصلا جماربلا عمد لمثًارافكأنضمتت



              
   

        
        

       

       
  

        
     

             

                
  

      
          

    
          

      

 
 

   
  

 

       

      

     
            

     
              

    

       

             
 

              

       
           

             
         

 نحنو في.طاعلا-يعاجتماال رأثیلتااضأی نلكو،االبنطىلع COVID-19سورفیليدیمااألك رأثیلتاطقفتسلی اھن اایضقلا
 نوراشتسملا نأ اوملعت نأ دوأ ا.یاضقلا هذھ لوح بالطلا تاوصأ لىإ ضىم توق أي نم رثكأ عامتساللًاقح ةاجبح

 لىإ ةافضإ ةیفطاعلا-ةعیاجتماال تاجاحتیاال لوحاالبنطلاكشمنميألىلواأل لاصاالت ةطقننوقیب بالطللنوویربلتا
 عدوم یدحدت FCPS سرادم بالط رومأ ءایلوأ نم ألي نكمی ھأناولمتع نأمدكریأاكم .ةصیخشلاو ةدیمیااألك تاجاحتیاإل
مالبھطل وأ ،ھمسفنأل ةسردملا عي فيامتجالا ثحابلا عم وأ ةسردملا سي فيفنلا ئياصخألا عم ةقیدق 30 ةدلم ةفیاتھةراشستال

 انعوقم لىإ بھذا زم.اللا عمدلا وأ ھیجوتلا ىلع لوصحلل ةصرفلا كلذ ھمیطعی فوس ة.یوناثلا وأ ةطسوتملا ةلحرملا في 
 لجأنم"ردواموال ةیقلعالةحصال" Mental Health and Resources ةحفص لىع رقناو www.fcps.edu يونرلكتاأل
 وأ كلفط وصصخب ةقیدق 30 ةدمل ةملاكم ءارجإل ،ةعئار ةصرف ،ةصره فذھ نأ دقتعأ انأف.تاھلا ربع ةراشتسا دعوم دیدحت
 هربتخن ذيلا فيطاعلا-يعاتمجاال رثیأتلابقلیتع افیمًاقحةدعاسلمل،لاجلمااذھ ة فيراھموذ خصشعم اصلوتللكوصخصب

ً.اغلاب أم ًالفط تنك ءاوس ةدعاسملا بلطو لصاوتلا في سأب الو.ةفلختم قرطبًاجمیع

؟جرخأت فوسيأنن نمدأكلتاكنیمك فكی .ةویانلثاةلحرلمانمةرخیاأل ةسنلايفبلاطاأن :لاؤس

ةوبلطلماةسیاردلاتاررقلماعجمی مأنھیتودجی عضويفمكنت اذإمأنكبةرخیاأل ةلحرلمابالطعجمی ملیع نأ ودأ:بواج
 ة فيدیدج ةیسارد داوم نوملعتت تمنأو ةكراشملا لىع ةبظاوملا ھمملا نم د.دحملا توقلا ن فيوجرختت فوس كمنإ، فحاجنب
 ردق صىأق انیدل د.دحملا توقلا ن فيوجرختت فوس كمنكل ،كمتاجردنسیحت نماومكنتت ىتح يساردلامالعانم عابرلاعربلا
 قالغإ لبق ةیسراالد تاررقمال حدأ وازاتجت مل وأ حاجنب ةیسراالد مكترارقم وازاتجت مل إذا .ةیالوال نم ةمقدمال ةنورمال نم
حاجلنانماومكنتت ىتح ةجردلا كلت عرف لجأ نم ،كمعم لمعلا لالخ نم ،انعسو ا فيم لك لذبن فوس اھدنع ،سرادملا
للعمااذبھ ماقیلاةفیكی لوحتاومللمعانمدزیلمامائكطعإبموكلممع موقیفوس.نارزیح/ونیویرشھ يفمفعتكدعمجرخلتاو
.ةائیلنھاماتكجردعفرنماوكنتتم يلك

 نم دیزملا كمل حاتی فوس ة.ریخألا ةلحرملا بالطل دیجلا ءادألا دمع لوح رخآ لاؤس كانھ ناك دق، فتركذ امكو ،رىخأ ةرم
 لوقنو ،كمعم نولصاوتیس ھمنأ انیسردم عیمج ھمفیو فرعی ،نوزھاج نحنو ،حاجنلا لىإ بوسرلا نم ةجردلا كلت عرفل توقلا
 12 خیراتب اوحجنت لم ول تىح ،ررقملا كلذ زایتجإل كممامأ ةصرفلا قلغن لم اننإ، فسرادملا قالغإ نم غمرلا ىلعو ھنأ كمل

 ر.اذآ/سمار

 ؟ةقحتسمال موسروال تراایسال فقوام لباقم ةعوفمدال روجألا ةریخألا ةحلرمال بالط عجرتسیس لھ :لؤاس

ً.اریبق كلذ لوح تاومللمعا كمكراشن فوسو ةعودفملا غلابملا ةداعإ تاسایسو حئاول عیمج ر فيظنن نحن ب:اوج

 ءاردم عیمج نإ، فكمل تلا قمك رىخأ ةمرو ج،خرتلا لفحو قصارلا لفحلا لوح كمعم اھتكراش لي قبس تيلا تامولعملا
نوزملتمةومیحكلاساكفرفی ةطعاقمسرادميفایعنجم ،ادینلةداقیلاقریفويلیملتعاسلجلماو،اأنوةویانلثاسرادلما
نكلوً،بایقر ارقر ذخاتإ انیلع نأ لمعن نحن ا.م ةغیص وأ لكشب جرختلل ةصرر فیوفتو ،امعلا ةیاھن ا فينھ كمتازاجإنب لافحتاالب
ننثم نأدوناإننو.كلذبماقیلانمابھ نسنتمك يلتاةفیلكیالكشو وعننأشبيائنھ رارقذاخات الینعنیتعی نألقب تقولاادینل
. COVID-19سورفی ةزمألاتنقبارمءاأثن ةونرلمانمنكممردر قبكأىلعلوصحلاةصرف

 ؟مادقاليسراالد مالعليأبنت/يأبن لجیستعطیستألھ:لاؤس

يفالینإنولقینت ،ناآلمائھأبن نولجسیًاصاخشأنوفرعتمكنتاذإوأ،ةدماقلاةسنللمالبكطلجیستمكنكیم،منع:باوج
 لمعن فوس ة.مزاللا قاروألا عیمج كمیدل نكت لم اذإ تىح مداقلا امعلل لیجستلا تابلط لبقن اننإ، فبیصعلا توقلا اذھ فصتنم

ً.ادفیمكلذنویك نألآم .تاومللمعانمدزیلماىلعلوصحلليونرلكتاال اقعنومةرازی ىجری.لجیسلتاةلیعم لاإلكم ممعك

ًاعیوسبأممعك لصاولتاىلعللعمابمزلتماأن . Facebook عوقم ربع رشابملا انثب نم رىخأ ةقیدق 30 ةیاھن لىإ انلصو دقل
ةلصاووم،الیھعدرلاقحستتاإنھ،الیھعةابجاإلينبغی.ملتكسئألوحادنراوكعیمجعمكملصاوتردقننحنت.وقلارورمعم
 ھذاليرقفال ودمعالًاجمیع مأنت .ملكائوعوملكافطأوًاجمیع معمكدلادنجھ يراصقلذبلواحننحون امعن رصبلاوامعن للعما
 ة.بعصلافورظلاهذھلظ ى فيحت اننیمك املضفأبملكافطأةدمخومدمتكخلاھن دجاولتادریننحون عجتملما

http:www.fcps.edu


                
                

               

   
                   

               
         

    
               

 

 

ھذا ةیبدا يفاینورتكألًیداربيللسرأءابطألا حدأنأتیرأ قدل.يسمرلشكبةربیعیلاالتنطعوھمداقلاوعسباأل نأملعأاأن
نمننتمك نلاأنن نحی يف،المأةربیعیلاةلطلعالوحتاشقالمناعجمی نأ Dr. Brabrand فرتع تنأ"،ھفی رذكی وعسباأل
"ةربیعیلاةلطلعالالخةلائكعًامعًاقتويضنم فوساإننف،ةربیعیلاةلطلعالالخةلائكعًاقسبمھبماقیللاطنطخامذفیتن .

دمقتلل ةجاحب نحنً.اضیأ كلذب اوموقت نأ لمآو ،جوز ،بأ ،رمأ ليو نيوك سيفنب كلذ نم لیلقلا لمعب ومأق نأ لمآ انأ
دقاأنن ناآل ودیب ھأن ملعأانأ.ادینلالم نریاكشًاقحنونك نأو،اسنفألن رشكلا،اعنجتملم رشكلا خر،آلا نادحأل كرشلا كر،شلبا
نممت اأنو،ةومیحكلاساكفرفی ةطعاقمسرادمنمًاءزجينولك نممت اأن .رشكلاقحستیامم رلكثیاكاھن نلكو،رلكثیاالنذب

 رسكب COVID-19 سوریة فمزأل حمسن نلو ،ةیوط قباورلا هذھ ة.یومحكلاساكفرفی ةطعاقم سرادم ةلائع نمًاءزج مونكلك
 نوستك ثحی www.fcps.eduنيورتكلألا انعوقم لىع عالطإلا نكمی وم.یلا اذھ كمعامتسإ نسح ىلعًاركش ط.باورلا كلت

ةلطعوةائعر وعسبأةاینھةلطعملكىأتمنوًالزیجًارشك .مویلكاثھدیحتمیتيلتاوحرطلاةائعشةلسئاألنمدزیلماكاھن
 .ةزمتمی ةعیربی

http:��www.fcps.edu

