اسم الطالب _____________________________________________ مدرسة ترومان المتوسطة

يسمح بذلك جدول المعلم و حجم الفصل  .سوف نرسل الجدول بالبريد فى اإلسبوع الذى يكون قبل بدء المعسكر .

___ للشطرنج

___ المهن اليدوية

___ الفخار
___ الرسوم الكاريكاتورية

___ حركات الرقص

___ الموسيقى  /الكورس

___ رسم اللوحات

___ الرسم 0

___ صناعة المسرحيات

الصفوف  2—4فقط :

___ الكاراتيه

___ الخياطة

الكتابة اإلبداعية  ( :فصول  ) 2- 4تقدم فصول الكتابة اإلبداعية
المبتكرة فى أنشطة الكتابة اإلبداعية أن تستمر في الكتابة الجديدة و
الممتعة للطالب  .ألنها تعزز مهاراتهم و تطور حس الخيال .

___ الكتابة اإلبداعية

___ األجراس ( الموسيقى )

___ كرة القدم

المهن اليدوية  :دراسة مجموعة متنوعة من المهن اليدوية
باستخدام تقنيات مختلفة و الخيال ! ( أي باستخدام كل المنتجات
اليومية  ،و الطبيعية )

___ التصوير الرقمى

الصف الداخل إليه  -العام الدراسي  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0207 - 0202يجب أن يدخل الطفل الصف  0فى العام الدراسى 0 0202 - 0201

الشطرنج  :تعلم أساسيات التى يحتاج إليها الشخص لكى يصبح
العب شطرنج عظيم  .و يشمل هذا اللوحة نفسها  ،القطع و
االستراتيجيات األساسية  .سيتعلمون أيضا عن تاريخ الشطرنج جنبا
إلى جنب مع بعض األحداث الراهنة التي تحدث في عالم الشطرنج .

___ الرسم 0

إختيارات الفصول  :إذا كنت تحضر  0/0يوم علم على أفضل ثالثة إختيارات لطفلك  , 3 , 0و  . 2علم على ثالثة إختيارات إحطياطية  , 5 , 4و . 6

الرسوم الكاريكاتورية  :سوف يتعلم الطالب ترتيب األشكال المألوفة
لخلق شخصيات " الرسوم المتحركة "  .الرسم  ،استخدام و تاريخ
فن الرسوم المتحركة من تسلسل تصويره على المؤثرات الصوتية و
سيتم استكشاف الموسيقى .

___ حرفة النجارة

الطالب الذين يحضرون يوم كامل يجب ان يعلموا على أفضل ستة إختيارات و على ثالثة إختيارات إحطياطية  , 8 , 2و  . 9نحن نسعى و نحاول إلعطاء كل طالب أفضل إختياره عندما

وصف البرنامج :

الرقص  /الحركة  :استكشاف عدة اساليب للرقص  -الباليه ،
الحديث  ،الجاز  ،الخالقة و العرقية و الشعبية  .للطالب المبتدئين /
عديمى الخبرة إلى الطالب المستوى المتوسط  .تركز أيضا على
تقدير الموسيقى و األداء مع األزياء و عدة رقصات .
التصوير الرقمي  ( :فصول  ) 2- 4تم تصميم هذا الفصل لتعريف
الطالب على الكاميرات الرقمية و مكوناتها  .و سوف يكون لكل
طالب الفرصة لخلق له  /لها القصاصات الخاصة  ،و تعلم كيفية
جمعها و تحسين الصور المختارة .
الرسم  : 0أي بداية رسم للطالب و الطالب الذين يدخلون الصف
الثانى يكونوا مؤهلين  .و تغطي الدورة تقنيات الرسم و وسائل
موجهة للطالب األصغر سنا أو اقل فى خبرة الرسم .
الفخار  :مقدمة إلى صناعة يدوية لبناء قاعدة و جسم دائرى  ،و
قطع ألجل عجلة بسيطة  .أساسيات الزجاج و إستخدام النار على
قطع الفخار .

 5يونيو  32 -يونيو 3102 ,
اإلثنين إلى الجمعة
الضفة الشرقية
Riverdale Middle School
2911 Jefferson Hwy.
Jefferson, LA 21030
8:21 am - 2:21 pm

( نصف يوم  ،قبل و بعد الرعاية متوفرة )
نصف يوم  $002022لمدة ثالثة فصول ( و تشمل جميع المواد ) .
 $022022تأمين مالى ( غير قابلة لالسترداد ) تكون مستحقة مع
نموذج التسجيل فى موعد أقصاه  01مايو  0 0202 ,المبلغ المتبقى
يجب أن يتم دفعه في أو قبل  32مايو 3102 ,
معسكر يوم كامل  $00.022لمدة ستة فصول ( و تشمل جميع
المواد )  $00.022 .تأمين مالى ( غير قابلة لالسترداد ) تكون
مستحقة مع نموذج التسجيل فى موعد أقصاه  01مايو 0 0202 ,
المبلغ المتبقى يجب أن يتم دفعه في أو قبل  32مايو  . 3102 ,و بعد
 32مايو يجب الدفع عن طريق حوالة بريدية  .ال يتم قبول أي مبالغ
نقدية في أي وقت .
تقدم شيكات مستحقة الدفع إلى :
SUMMER ARTS CAMP

معسكر الفنون الصيفى
إرسل بالبريد إلى  :معسكر الفنون الصيفى
جانين بريجيان غرفة 0122
 .20مانهاتن بوليفارد  .هارفي  ،لويزيانا 222.7
لمزيد من المعلومات :
اتصل جانين بريجيان 0005-7.50
Jeannine0prejean@jppss0k000la0us
مالحظة  :إذا كنت مهتما في رعاية الطفل  ،يرجى ملء االستمارة
المرفقة  .سوف تكون الساعات من  2302صباجا حتي  7302صباحا
و من  0302ظهرا حتي  .322مساء .
* ينبغي تقديم استمارة التسجيل ألجل معسكر الفنون الصيفى و
إستمارة التسجيل لرعاية الطفل معا .

نموذج التسجيل :

إسم المشترك ________________________________________________________________________________________

برنامج متميز لمدة ثالثة أسابيع الذى تقدمه
جيفرسون باريش نظام المدارس العامة و قانون
القسم األول  -فصول الصف . 2 - 3
الدروس فى الفنون البصرية
و الفنون المسرحية  ،الرقص  ،الفخار و
يتم تدريس مهارات النجارة من قبل
الفنانين المحترفين  .طالب المدارس الخاصة و
الباريش تكون موضع ترحيب .

فن النجارة ( فصول  : ) 2- 4كيفية التعامل مع األدوات بأمان في
ورشة العمل و مقدمة لكيفية عمل األدوات  .سيقوم الطالب ببناء عدة
مشاريع بسيطة  .ألجل عمال النجارة المبتدئين .

الصف (  ) 0207 / 0202العام الدراسى _______ ( يجب أن يكون المشترك داخال إلى الصف  3فى العام الدراسى ) 3102 / 3106

كرة القدم  :تعلم أساسيات كرة القدم .

إسم الوالد  /ولي األمر __________________________________________________________________________

الخياطة  :تعلم فن الخياطة للمبتدئين باستخدام أدوات التعلم مثل
األنماط و النسيج و القياسات .

العنوان  /المدينة  /الرقم البريدى ____________________________________________________________________

معسكر الضفة الشرقية

الفنون التمثيلية  :من الرسم و رسم مشهد إلى البرمجة النصية .
إنتاج الفنون التمثيلية يشمل جميع عناصر وضع تمثيلية كاملة  .كما
سيؤدي المشتركون أدوارهم للطالب و أولياء األمور في نهاية
المعسكر .

هاتف المنزل  /هاتف العمل _______________________________________________________________________

2017

مدرسة الطفل ________________________________________________________________________________

الصيفى

الرسم التعبيرى  :هى مقدمة في تقنيات  /نظرية خلط األلوان .
سيقوم الطالب باستخدام الطالء باأللوان و سائل أخرى في اكتشافهم
اللون و رسم التصاميم و الكائنات .

الشخص لالتصال في حاالت الطوارئ ________________________________________________________________

معسكر الفنون

الموسيقى  /اإللقاء  :توجيهات فى جوانب الموسيقى  ،و استكشاف
أصوات األالت الموسيقية و أساسيات البنية الموسيقية  .تدريب عملى
على األنشطة ذات الصلة و اإللقاء .

موقع المعسكر  :ريفر ديل المتوسطة ( صباحا فقط ) ___________ ( يوم كامل ) ____________ ( بعد الظهر فقط ) ___________

كاراتيه  :تعلم قواعد و مبادئ الحركات األساسية للدفاع عن
النفس .

نصف يوم  /يوم كامل الرسوم الدراسية  :الدفع األولي  $022022الدفع األولي  $02.022الرسوم الكاملة  $002022الرسوم الكاملة $00.022

الرسم  ( : 3فصول  ) 2 - 4هو للطالب الذين اخذوا دروس الرسم
سابقا  .الرسم  0سوف يستخدم أساليب التركيز على دراسات الدماغ
األيمن  .و سوف يشمل الرسم مزيج من الوسائل بما في ذلك أقالم
الفحم و الرصاص و الحبر  ،و الجرافيت  ،فضال عن غيرهم  .و
سيتم دفع الطالب إلى أقصى قدراتهم اإلبداعية في إستكشافات
الوسائل المتعددة .

( يتم تقديم الشيكات المستحقة الدفع إلى المعسكر الصيفي للفنون )

وصف البرنامج ( تكملة ) :

