
School Counseling-Arabic 

G reetings LES Families،  
  

من لكل بكثیر ذلك من وأكثر ، المحتمل واالرتباك ، الروتین في والتغیرات ، القلق للمشاعر وقتًا یكون قد ھذا أن نتفھم نحن  
عمل  ساعات .(4/6 ، االثنین) المقبل األسبوع ستبدأ یومیة عمل ساعات وارد والسیدة كازلو السیدة أنشأت .والعائالت األطفال  

من  ھي  ورد  السیدة وساعات ،  مساءً  00 :3-00 :2 و صباًحا 00 :10-00 :9 الجمعة - األربعاء ھي  Kazlow السیدة  
 االثنین إلى الجمعة  11:00 صباًحا - 3:00 مساءً   .یرجى أن نضع في اعتبارنا أنھ إذا الطالب في 2 الثانیة  و 3 الثالثة الصف ، من
    .ش  ، 4 تشرین و 5 ال طالب الصف تم تعیینھا إلى السیدة وارد KG، 1و Kazlow مدرسة المستشار ھي السیدة
  

في ترغب كنت إذا .جوجل اجتماعات عبر الطالب مع الوصول وتسجیل الفردیة لالستشارة األوقات ھذه خالل متاحین سنكون  
الوقت معرفة ویمكننا مرنون فنحن ، تناسبك ال األوقات ھذه كانت إذا .راحتك على معك التواصل فالرجاء ، موعد تحدید  

 ! المناسب���  
  

أصبر .مخاوف أو تعلیقات أو أسئلة أي مع التواصل في تتردد ال !لدینا ما بأفضل لدعمك ھنا ولكننا ، الكثیر لدیك أن نعلم نحن !  
  

المتاحة المجتمع موارد یلي فیما :    
  

211 :واي  یونایتد    
الدعم ساعة - 24 مجانا 741741 إلى "الوطن" كلمة نص :األزمة  النص  خط     

1.800.422.0009 :ماریالند  وأزمة  لالنتحار  الساخن  الخط    
بالتیمور  مقاطعة   DSS: 410.88. TIME   

410.931.2214 : بالتیمور  مقاطعة  ألزمة  االستجابة    
678678 إلى تبدأ نصیة رسالة أرسل أو 1.866.488.7386 :تریفور  مشروع     

410.737.8282 : ماریالند  بوالیة  الغذاء  بنك   
  

حارة تحیاتي ، 
  

وارد السیدة   
المدرسة مستشار  

االساسیة لوجان مدرسة  
  دونمانواي 7601

21222 الطب في دكتوراه ،  دوندالك  
   ھاتف :410.887.7052
dward4@bcps.org 

����� �����: ������� - ������ � 11:00 ������ - 3:00  
����� 
  

كازلو  كلوي   
 ( ي

 مستشار المدرسة (دوام جزئئ
 مدارس لوجان وساندي ساندي االبتدائ�ة 
ckazlow@bcps.org 
@ MsKazlow 
  : ساعات العمل

ن والثالثاء وكل جمعة أخرى:   : االثنني ن 2-1و   11- 10ساندي بلي�ن  
2- 1و  11-10لوجان: األر�عاء والخم�س وكل جمعة أخرى:   

 

mailto:ckazlow@bcps.org

