2017 Summer Programs

البرامج الصيفية 2017
التاريخ __________________ :
الوالدين األعزاء ,
طفلك يكون مؤهال للمشاركة في مبادرة التعليم الصيفى مجانا  .و يجري مواصلة هذا البرنامج لمدة خمسة عشر 15
يوما بغرض التنشيط المبكر لبداية العام الدراسى  . 2018 – 2017و ستعقد هذه الفرصة الصيفية صباح كل يوم من
أيام األسبوع ابتداء من يوم  10يوليو و تنتهي يوم  28يوليو  . 2017 ,سيتم تقديم وجبة اإلفطار و الغداء  .وقت
الوصول هو  7:45صباحا و وقت اإلنصراف هو  1:00ظهرا  .فمن المستحسن أن الطالب ان يرتدون الزي
المدرسي .
و قد صممت هذه البرامج لتقديم إعداد إضافي و التعليم للطالب الذين ظهرت عليهم صعوبة هذا العام الدراسي  .و قد
أسفرت البيانات التي تم جمعها خالل عمليات التقييم و المالحظات من المعلم و  /أو ان درجات الطالب دليل على أن
طفلك يعانى صعوبة في المجاالت األكاديمية من فنون اللغة اإلنجليزية ( و الرياضيات للصف  4فقط ) .
المشاركة في هذه البرامج ال تضمن أن طفلك سوف يتم ترقيته إلى الصف التالي .
خالل  10يوليو  28 -يوليو  ,طفلك سوف يتلقى تعليمات للمشاركة الفعالة من معلمين مدربين على وجه التحديد و
مؤهلين تأهيال عاليا في حجم الفصول األصغر  .و سيتم تصميم هذه األنشطة التعليمية لتوسيع المهارات األكاديمية لكل
طالب .
و سيتم توفير حافالت النقل لهؤالء الطالب الذين كانوا مؤهلين للحصول على خدمة حافالت النقل خالل عام الدراسى
 . 2017 – 2016إذا كان طفلك ليس مؤهال لنقل الحافالت و ترغب له  /لها حضور البرنامج الصيفي  ،سيكون من
مسؤوليتكم ضمان أن طفلك يصل في الوقت المحدد كل يوم  ،و يتم إلتقاطه على الفور بعد ميعاد اإلنصراف  .الطالب
الذين يتأخرون باستمرار فى الوصول أو المغادرة سيتم فصلهم من البرنامج  .أيضا  ،لن يسمح للطالب الذين يتغيبون
فى  3ايام أو أكثر من للبقاء في البرنامج  .وقت الوصول هو  7:45صباحا و وقت اإلنصراف هو  1:00ظهرا .
يرجى ملء استمارة إختيارات الوالدين المرفقة و إعادتها في الموعد المحدد المشار إليه في الجزء السفلي من هذا
النموذج  .و نحن نتطلع إلى العمل مع طفلك خالل  10يوليو  28 -يوليو  .ال تتردد في االتصال بنا إذا كان لديك أي
أسئلة إضافية .

4th grade L/MAP
Literacy/Math Advancement
Program
برنامج محو األمية  /الرياضيات المتقدمة

K – 3 LAP
Literacy Advancement Program
برنامج محو األمية المتقدم

KAP
Kindergarten Achievement Program

برنامج إنجاز روضة األطفال

نموذج إختيار الوالدين
البرامج الصيفية 2017
 10يوليو –  28يوليو 2017 ,
إسم الطالب ________________________ :

الصف الحالى ________________ :

_____ أنا أقبل هذا العرض لطفلي للمشاركة في البرامج الصيفية لعام  15 ( 2017خمشة عشرة يوما ) فى
الصف المدرسى و التى يتم إقامتها ما بين  10يوليو –  28يوليو .
_____ أنا أوافق على حضور إجتماع أولياء األمور للمعلومات و الذى سيتم عقده فى المدرسة قبل نهاية هذا العام
الدراسى أو قبل بدء البرامج الصيفية . 2017
_____ أنا أرفض هذا العرض لطفلي للمشاركة في البرامج الصيفية  K-4لعام  2017التى يتم إقامتها ما بين
 10يوليو –  28يوليو .

إختيارات التنقل
وسيتم توفير حافالت النقل لهؤالء الطالب الذين كانوا مؤهلين للحصول على خدمة حافالت النقل خالل عام الدراسى
 . 2017 – 2016إذا كان طفلك ليس مؤهال لنقل الحافالت و ترغب له  /لها حضور البرنامج الصيفي  ،سيكون من
مسؤوليتكم ضمان أن طفلك يصل في الوقت المحدد كل يوم  ،و يتم إلتقاطه على الفور بعد ميعاد اإلنصراف  .الطالب
الذين يتأخرون باستمرار فى الوصول أو المغادرة سيتم فصلهم من البرنامج  .أيضا  ،لن يسمح للطالب الذين يتغيبون
فى  3ايام أو أكثر من البقاء في البرنامج  .وقت الوصول هو  7:45صباحا و وقت اإلنصراف هو  1:00ظهرا .
_____ كان طفلي مؤهال للحصول على خدمة حافالت النقل خالل  2017 - 2016العام الدراسي و سوف يحتاج
وسائل النقل لهذه البرامج الصيفية التى سوف تبدء  10يوليو حتى  28يوليو .
_____ سوف أوفر وسائل النقل اليومي لطفلي  ،و أؤكد انه  /انها سوف يصل على الفور فى الميعاد كما سيتم
إلتقاطه مباشرة بعد اإلنصراف  ( .وقت الوصول هو  7:45صباحا و وقت اإلنصراف هو  1:00ظهرا )

توقيع الوالدين __________________________________ التاريخ __________________
هاتف اإلتصال :
أنا قد يتم التوصل إلي في واحدة من أرقام الهواتف التالية قبل أو أثناء البرنامج .
اإلسم _______________________________ رقم الهاتف ________________________
اإلسم _______________________________ رقم الهاتف ________________________
اإلسم _______________________________ رقم الهاتف ________________________
الرجاء إعادة هذا النموذج إلى المدرسة فى موعد أقصاه _____________________

