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 منطقة فيالدلفيا التعليمية

 مكتب رئيس الدعم األكاديمي

 جوزيف ب. منتا
 المدير التنفيذي للهيئة

 2017أيار/مايو  1

 2017خيارات استرداد الساعات المعتمدة لصيف 

 الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر

 .للطالب هذا الصيفالتعليمية فرص محدودة السترداد الساعات المعتمدة فيالدلفيا ستقدم منطقة 

و/أو المشروع المتعدد الساعات المعتمدة ( من 2اثنين )الذين يحتاجون تعويض لغاية طالب الصف الثاني عشر 

كبار في اللمركز ون هم مؤهلالحد األدنى للتخرج في منطقة فيالدلفيا التعليمية والذين يلبون متطلبات التخصصات 

 للحصول على معلومات التسجيل.بمدرستكم  وا. اتصلالثانوية بنجامين فرانكلين التي تعقد في مدرسةالمنطقة التعليمية 

في أية من مجاالت الساعات المعتمدة دورات ( من 2الذين يحتاجون تعويض لغاية اثنين )الحادي عشر طالب الصف 

قد هذه الدورات في مدرسة التخرج التالية: اللغة اإلنجليزية، التاريخ، الرياضيات، العلوم أو اللغة اإلسبانية. ستع

 اتصلوا بمدرستكم للحصول على معلومات التسجيل.  بنجامين فرانكلن الثانوية.

 الساعات المعتمدة مجانا. هذه البرامج فرص استرداد توفر 

دورة في واحد من أعمال البنجاح أكملوا للطالب الذين الساعات المعتمدة سوف تقبل جميع المدارس الثانوية، استرداد 

مدربين معتمدين في المجاالت األساسية للغة الدورات بقيادة اثنين من البرامج المذكورة أدناه. تقدم هذه المدارس 

 التاريخ، العلوم واللغة العالمية. ،اإلنكليزية، الرياضيات

 المختصة.  مدرجات في ختام برامجهالسيدخل المكتب المركزي 

 هذا الصيف الخيارات التالية.الساعات المعتمدة طالب الصف التاسع والعاشر الذين يرغبون في استرداد لدى 

 19107شارع تشانسلور، فيالدلفيا، بنسلفانيا  1311 – الثانوية رمدرسة وادي ديلي وي

 215-732-5060هاتف: 

 2017أب/أغسطس  3 –حزيران/يونيو  26 – 1الدورة 

 2017أب/أغسطس  25 –أب/أغسطس  7 – 2الدورة 

 لكل دورة 295$-التكاليف 

 دوالر 15لكل صف كتاب/المواد ورسوم الدوالر  15 دورةتسجيل كل الرسوم 

 يونيو(حزيران/ 12كامل بحلول تم دفعها بالإذا للتسجيل )ال رسوم 
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 منطقة فيالدلفيا التعليمية

 مكتب رئيس الدعم األكاديمي

 منتاجوزيف ب. 

 المدير التنفيذي للهيئة

 2017أيار/مايو  1

 

 استرداد الساعات المعتمدة عبر اإلنترنت – يإدوسير

 215-283-0380أو  866-433-8237 –الهاتف: رقم مجاني 

 educere@educere.netالموقع اإللكتروني: 

 معلومات التسجيل: شاهد المرفق

 195تبعا للدورة، متوسط رسوم الدورة هو $التكاليف: تختلف الرسوم 

 11طالب، ولكن ال يتجاوز االثنين التاريخ بدء من يوما  60في غضون إكمال دورة استرداد الساعات المعتمدة يجب 

 2017س أغسطأب/

 دوسيري.ال عات المعتمدةاسترداد الساراقب لجميع دورات مامتحان منطقة فيالدلفيا التعليمية تطلب تمالحظة: 

 برود شارع شمال  A ،440أغسطس في مختبر أب/شهر  10، و9، 8في  ةمقرراالمتحانات 

 .ومعلومات االمتحان في األسبوع األخير من تموز/يوليالطالب تلقى يسوف 

 

 اة يمدرسللهيئة الالمدير التنفيذي ، مينتاجوزيف معلومات إضافية: 

 215-400-6273لهاتف: ا

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
لحصول على إذن ه اإذا ما تم انتخاب طالب لحضور برنامج صيفي مدرسي غير تلك المذكورة، فإنها من مسؤوليت

 الساعات المعتمدة. تحقق وإدخال المدارس المنزلية للمن مسؤولية ذلك سيكون مديرهم. مكتوب من 
 

المدير ، مينتابجوزيف أي أسئلة أو استفسارات، يرجى االتصال  ملديك تشكرا لكم على اهتمامكم بهذه المسألة. إذا كان
 215-400-6273رقم أو عن طريق الهاتف    jmenta@philasd.orgللهيئة المدرسية، التنفيذي 
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