)Middle Grades Summer Initiative (MGSI

المبادرة الصيفية للصفوف المتوسطة ( ) MGSI

التاريخ ___________________ :
عزيزي ولي األمر  /الواصي ،
طفلك يكون مؤهال للمشاركة في المبادرة الصيفية للفصول المتوسطة مجانا  .و يجري عرض هذا البرنامج لمدة خمسة عشر
يوما كبداية مبكرة ألجل االنتقال إلى العام الدراسي  . 2018 - 2017و سيعقد هذا البرنامج صباح كل يوم من أيام األسبوع
من  10يوليو خالل  28يوليو  .وقت الوصول يكون الساعة  7:30صباحا و وقت اإلنصرا يكون  1:00ظهرا  .كل يوم ،
سو يتلقى الطالب أربع ساعات و نص ساعة من الدعم التعليمي تركز على اللغة اإلنجليزية  ،القراءة  ،و الرياضيات .
سيتم تقديم وجبة اإلفطار و الغداء .
تم تصميم المبادرة الصيفية الفصول المتوسطة لتقديم تعليمات إضافية و الممارسة للطالب الذين أظهروا صعوبة هذا العام
الدراسي في اللغة اإلنجليزية  ،القراءة  ،و  /أو الرياضيات  .سيتم توفير التعليم و الممارسة تركيزا في مجموعة أعدادا طالب
صغيرة بواسطة معلمين مدربين على وجه التحديد و مؤهلين .
البيانات التي تم جمعها خالل عمليات التقييم و مالحظات المعلم  ،و درجات الطالب قد وفرت أدلة من شأنها أن طفلك سو
يستفيد من تعليمات إضافية و الممارسة هذا الصي  .من خالل المشاركة في هذه المبادرة الصيفية  ،طفلك سو يتحسن فى
المعرفة و مهارات القراءة و الكتابة و الرياضيات و سيكون أفضل استعدادا للعام الدراسي المقبل  .المشاركة في هذا
البرنامج ال تضمن أن طفلك سوف يتم ترقيته إلى مستوى الصف التالي .
وسيتم توفير حافالت النقل للطالب الذين كانوا مؤهلين لحافالت النقل خالل العام الدراسي  . 2017 - 2016إذا كان طفلك
ليس مؤهال لنقل الحافالت  ،سيكون من مسؤوليتكم ان تقوم و تضمن أن يصل في الوقت المحدد كل يوم ( 7:45 – 7:30
صباحا ) و يتم إلتقاطه فى تمام الساعة  1:00ظهرا  .الطالب الذين تتأخر على الدوام فى الوصول أو اإللتقاط في وقت
متأخر لن يسمح لهم باالستمرار في البرنامج  .و باإلضافة إلى ذلك  ،لن يسمح للطالب مع  2أو أكثر من الغياب للبقاء في
البرنامج .
يرجى ملء استمارة رد الوالدين  /الواصى المرفقة و إعادتها في الموعد المحدد كما هو مبين في النموذج  .و يقتصر هذا
البرنامج على أعداد األماكن المتاحة  .يتم قبول الطالب في الترتيب الذي وردت هذه النماذج إلينا طالما تتوفر األماكن .
و نحن نتطلع إلى العمل مع طفلك في هذا الصي

 .ال تتردد في االتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة إضافية .

Parent Response Form

نموذج الرد للوالدين
المبادرة الصيفية للصفوف المتوسطة
 10يوليو خالل  28يوليو 2017 ,
إسم الطالب _________________________________ :
الص

خالل العام الدراسى ______________ : 2017 – 2016

____ أنا أقبل هذا العرض لطفلي لحضور المبادرة الصيفية للفصول المتوسطة من خالل يوليو  28 - 10يوليو ,
 . 2017و أنا أفهم أن المشاركة في هذا البرنامج ال تضمن أن طفلي سيتم ترقيته إلى الص التالي .
من خالل قبول هذا العرض  ،أنا أؤكد أن طفلي سيحضر كل الخمسة عشرة  15يوما من البرنامج  .و أنا أفهم أنه إذا
طفلي سو يتغيب أكثر من  2أيام  ،لن يسمح له باإلستمرار فى البرنامج .
إختيارات التنقل ( إختار واحدة )
يحتاج النقل

____ طفلي كان مؤهال للحصول على حافالت النقل خالل العام الدراسي  ، 2017 - 2016و سو
للمبادرة الصيفية للفصول المتوسطة .
____ سو أعمل على ضمان أن طفلي يصل في الوقت المحدد كل يوم  ،و يتم إلتقاطته في الوقت المحدد
كل يوم  .وقت الوصول يكون الساعة  7:30صباحا حتي الساعة  7:45صباحا و ساعة اإلنصرا
تكون  1:00ظهرا  .و أنا أفهم أن طفلي قد يطلب منه مغادرة البرنامج إذا كان متأخرا على الدوام
فى الوصول أو فى اإللتقاط .
معلومات االتصال
أنا قد يتم التوصل إلي في أرقام الهوات التالية للحصول على مزيد من المعلومات قبل أو أثناء البرنامج .
اإلسم  ______________________ :رقم الهات ______________________ :
اإلسم  ______________________ :رقم الهات ______________________ :
____ أنا أرفض هذا العرض لطفلي لحضور المبادرة الصيفية للفصول المتوسطة في الفترة من  10يوليو وحتى
 28يوليو . 2017 ,
توقيع الوالدين  /الواصى  ________________________ :التاريخ ___________________ :

إعادة هذا النموذج إلى المدرسة فى موعد أقصاه ________________________  .سو
الطالب في الترتيب الذي وردت هذه النماذج إلينا طالما تتوفر األماكن .

يتم قبول

