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 معلومات آلوليـــــاء االمــــور
هل يمكن لطفلى الحضور؟ 

           الدعوة موجهة لطالب روضة االطفال والصف االول والثانى والثالث والرابع الحاليين الذين لم يصلوا بعد الى المستوى على اساس         ●    

                              معايير معينة حسب مستوى الصف                                                                                                   

الطالب متعلمى اللغة االنجليزية مدعوون  بناءاً على درجاتهم فى    ●

سوف يدعو المعلمين الطالب المًوهلين بناءاً على درجاتهم فى القراءة والرياضيات و/او 

متى وايـــن؟ 

اغسطس. لن يكون هناك دراسة ايام الجمعة  01—يوليو 01ايام من االثنين الى الخميس، 

سوف تقام الصفوف فى  ستة مدراس. 

ما هى التكاليف؟ 

التجربة الصيفة للمرحلة االبتدائية مجانية، تمول من خالل منح من الوالية والحكومة الفيدرالية

ماذا عن الوجبات الغذائية ووسائل النقل؟ 

وجبة االفطار والغذاء مشمولة لجميع الطالب 

سيتم  توفير وسائل النقل من عدة مواقع حمل الركاب

ماذا سيفعل طفلى كل يوم؟ 

دقيقة للقراءة  01دقيقة  للعلوم و 01ستوفر الخبرة الصيفية للمرحلة االبتدائية لطفلك تعليمات فى القراء والكتابة والرياضيات والعلوم.  يشمل الجدول اليومى 

دقيقة فى الرياضيات.  سوف يشارك الطالب فى انشطة متنوعة  جذابة وممتعة والتى ستبنى مفرداتهم وتحسن من        01والكتابة فى مجموعات صغيرة و

وعمليات والتفكير الجبرى.  سوف يكون هناك موقعين تجربة    ،  مهاراتهم.  محتوى الرياضيات سوف يركز على 

للتخصيب.  سيمكن للطالب دخول مكتبة المدرسة آلستعارة كتاب اسبوعياً لتشجيع المشاركة فى تحديات القراءة الصيفية. 

طالب مع معلم واحد ودعم من مساعد معلم.  01الصف مكون من حوالى 

لماذا يجب ان يحضر طفلى؟ 

ساعة فى مجموعة صغيرة، وتعليمات مركزة فى مهارات اساسية للنجاح فى العام المقبل. سيقضى طفلك وقت ممتع فى التعليم  01سوف يتلقى طفلك  

واالستكشاف! 

كيف يمكننى التسجيل؟ ما هو موعد اعادة استمارات التسجيل؟

اكمل استمارة التسجيل من مدرس طفلك. 

لحجز مكان. اعيد االستمارة الى المعلم.     7100مايو  0يجب اعادة استمارات التسجيل على 
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