Summer School Parent Letter

قسم شؤون الطلبة
جيفرسون باريش نظام المدارس العامة
501 MANHATTAN BOULEVARD
HARVEY, LOUISIANA 70058-4495
الخط الساخن للمدرسة الصيفية)504( 349-8529 :
www.jppss.k12.la.us

 18مايو 2018 ,
عزيزى الوالدين  /الواصى ،
تقدم جيفرسون باريش نظام المدارس العامة )  ( JPPSSدورة المدرسة الصيفية لتحسين النتائج الدراسية ،لتجاوز النتائج السلبية أو للحصول على أعداد جديدة وذلك لفائدة الطلبة المسجلين حاليا بالفصول . 12-8
يمكن متابعة دروس كل مادة دراسية عن بعد من خالل النظام التعليمي  . PLATOلطرح األسئلة حول النظام التعليمي  ، PLATOرجاء اتصل بمستشار مدرسة ابنكم خالل أوقات العمل بالمدرسة .يمكن للطلبة
المسجلون بالفصول من  4إلى  7مزاولة الدروس بإحدى المدارس الصيفية التابعة للوالية والحاصلة على ترخيص وفقا المنشور عدد  . 741ال تقدم جيفرسون باريش نظام المدارس العامة دروسا صيفية للفصول
من  4إلى . 7
المعلومات التالية موضوعة من أجل رجوعك إليها عند الحاجة .
الدورة الدراسية A
التسجيل
الفصول
االختبارات إذا أحتيجت
الفصول
االختبارات النهائية

الدورة الدراسية B

 31مايو  2018من الساعة  8صباحا إلى الساعة  1بعد الظهر
 4يونيو –  14يونيو  8 ( 2018أيام )
 14يونيو 2018
 18يونيو –  27يونيو  7 ( 2018أيام )
 27يونيو 2018

 28يونيو  2018من الساعة  8صباحا إلى الساعة  1بعد الظهر
 2يوليو –  16يوليو  8 ( 2018أيام )
 16يوليو 2018
 17يوليو –  26يوليو  7 ( 2018أيام )
 26يوليو 2018

أوقات الدراسة بالمدرسة الصيفية كما يلي :
 8:00صباحا –  10:30صباحا

التعليمات

الغداء

 10:30صباحا  11:00 -صباحا

 11:00صباحا  1:00 -ظهرا

التعليمات

يجب على الطلبة التواجد داخل الفصول المحددة لهم وفي األماكن المراقبة من قبل المشرفين و داخل المؤسسة التعليمية  .يجب على الطلبة االلتزام بالسلوكيات المفصلة
بكتيب التعليمات و السياسات للموسم الدراسي  2018-2017و المخصص ألولياء األمور و الطلبة .
مواقع المدرسة الصيفية هي كما يلي  ،و سوف تكون خطوط الهواتف متاحة من  1يونيو  2018 ,حتى  26يوليو : 2018 ,
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سيكون هناك فصلين دراسيين لعام  2018الدورة الصيفية العادية للصفوف  12 – 8يجب على الطلبة إكمال متطلبات المقررالدراسي ( المحتوى وعدد ساعات الدروس،
إذا احتاج لذلك ) بالنسبة للجزء  Aأو الجزء  Bبالنسبة لمادة جديدة و/أو معادة خالل  15يوما من القيام بالتسجيل في مادة دراسية أخرى  .مثال :













لكي ينجح الطالب  ،عليه أن يكمل مادة البيولوجيا  Bوالهندسة A
سجل و أكمل مادة البيولوجيا الجزء  Bخالل  15يوم
o
ثم سجل في مادة الهندسة الجزء  Aللخمسة عشر يوم النهائية
o
لكي ينجح الطالب  ،عليه أن يكمل مادة الجبر  Iالجزء  Aو الجزء B
سجل و أكمل مادة الجبر  I -الجزء  Aخالل  15يوم
o
ثم سجل في مادة الجبر  I -الجزء  Bخالل  15يوم
o
يحتاج الطالب ألكثر من وحدة إئتمان جديدة أو معادة حتى يتم اعتباره بكل عناية
هناك  30يوم دراسى دراسى بالمدرسة الصيفية
o
يجب مراجعة ساعات الدراسة عن بعد المنصوح بها قبل التسجيل
o

يكون التسجيل في موقع المدرسة الصيفية بين  8:00صباحا و  1:00ظهرا .
معلوم التسجيل  $30ويجب دفعها عند التسجيل .
تتكلف كل مادة  $265.00للمقيمين فى  Jefferson Parishو يجب دفعها عند التسجيل .
تتكلف كل مادة  $365.00لغير المقيمين ( مثال المقيمين فى  ، Plaquemines ، Orleansإلخ ) ويجب دفعها عند التسجيل .
يمكن الدفع عبر شيك أو تحويل بنكي لحساب المدرسة العمومية Jefferson Parish
يجب دفع كل التكاليف لجميع الطلبة خالل التسجيل .
يجب على الطلبة التكفل بتنقلهم و إحضار كراس خاص بكل مادة و أقالم و سماعات شخصية .
على الطلبة أن يقدموا الوثائق التالية حتى يتمكنوا من التسجيل :




مع أجمل التحيات ،
Pauline Thomas
بوليين توماس
منسق المدرسة الصيفية

استمارة التصريح لاللتحاق بالمدرسة الصيفية ممضاة من قبل المستشار ( المعدلة في . ) 4/2016
نسخة من بطاقة الدرجات النهائية للموسم الدراسي . 2018 - 2017
وثيقة إثبات مكان اإلقامة  ،مثل فاتورة خدمات أو رخصة قيادة .

