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 2019مایو/أیار   8  أخر موعد للتسجیل: یوم األربعاء
 

 المواصفات

 یجب أن یلبي جمیع الشروط التالیة:
  أن یكون طالبا من متعلمى اللغة اإلنجلیزیة إما

من مدرسة عامة أو مدرسة خاصة فى 
 فیالدلفیا

  سنوات فى مدارس الوالیات المتحدة  3أقل من
US و مولودا خارج أرض الوالیات المتحدة 

  في الصف الخامسأن یكون حالیا th5 
  th7 أو السابع  th6 ،السادس

 
 المستویات في للطالب األولویة ستعطى 

 موقربھ اإلنجلیزیة اللغة إتقان من الدنیا
 .حدیثا والقادمین البرنامج موقع من

 
 

  2019تموز/یولیو  26إلى  1من ، 
من یوم االثنین إلى یوم الجمعة، من الساعة 

 م. 3:00ص إلى الساعة  8:30

 و  یولیو 4 یومي الخمیس مدرسة (لیس ھناك

 )یولیو 5 الجمعة

 
 

 متى؟
 

 أین؟
 
 

 االبتدائیة يھنري سي لی: الغربى  الموقع الجنوبي 
Henry C. Lea Elementary 

 مدرسة أسبروانس االبتدائیة الشرقى  الموقع الشمالى: 
   Spruance Elementary 

 ،6401 Horrocks Street  ،19149  
 

 اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة اتصل بمعلم للتسجیل، أو/و المعلومات من لمزید
ESL  المدرسةمسؤول  أو لطفلك. 

 
 

 ماذا یشمل؟
 
 

 وجبة اإلفطار والغذاء 
 تعلیم القراءة والكتابة والریاضیات 
 أنشطة إثرائیة 
 !وأكثر من ذلك 

 
  

 : النقل
 على للحصولین مؤھل الطالب بعضقد یكون 

التقاط  یتم سوف ،ھمیقدما تم ت إذا. النقل وسائل
، أو سوف منزلھ من قریبة مدرسة من طالبال

 یعطون كرت سبتا 
SEPTA Transpass. 

 

 

 
 

 في  الطالب تعیین سیتم
 .عنوان منزلھم إلى األقرب الموقع

 

Translation & Interpretation Center (3/2019) EL Summer Program Flyer (Arabic) 



Translation & Interpretation Center (3/2019)  EL Summer Application Form 2019 (Arabic) 

 

 

 منطقة فیالدلفیا التعلیمیة
 مكتب المناھج والبرامج متعددة اللغات

 
2019للعام  اللغة اإلنجلیزیة لمتعلمى البرنامج الصیفي          
الطلب للطالبتقدیم استمارة    

 عملیة تقدیم الطلب:     
 إكمال وتوقیع ھذه االستمارة الوصى/ولي األمریجب على  •
 یولیو/تموزیجب أن یعكس العنوان المشار الیھ في ھذه االستمارة این سیبقى الطالب خالل شھر  •
مسؤول  أو ESL  اللغة االنجلیزیة كلغة ثانیة إلى معلم 2019 أیار/مایو 8 یوم األربعاء بحلول الطلبات تقدیم یجب •

 المدرسة
 إلى أو مسؤولو المدرسة استمارات الطلبات ESLمعلمو اللغة االنجلیزیة كلغة ثانیة  بالید و یقدمو/أ فى سوف یدقق •

 multilingual@philasd.orgالبرید االلكترونى   على اللغات متعددة والبرامج المناھج مكتب
 2019 أیار/مایو 31یوم الجمعة الموافق دمي الطلبات بإشعارات القبول بحلول سیتم اطالع مق  •

 
 مواصفات البرنامج:      
 مجانيھذا البرنامج  •
إلى یوم  یوم اإلثنین ،تموز/یولیووالعشرین من شھر  السادسلغایة  - الیوم األولسوف یجري البرنامج الصیفي من  •

 بعد الظھر. 3:00ص إلى الساعة  8:30الساعة  الجمعة، من
 االستقالل بیوم احتفاالً  یولیو 5والجمعة  یولیو 4 الموافق الخمیس یوم  مغلقة تكون سوف المدرسة •
 مجاناستقدم وجبات اإلفطار والغذاء  •
  قد یكون بعض الطالب مؤھلین للنقل المجاني •

 لطالبالتعریفى لرقم ال     2019الصیف 
 اسم الطالب 
 المدرسة الحالیة 
 مستوى الصف الحالي 
لناطقین ل ESOLاللغة  معلم 

 بلغات أخرى/مسؤول المدرسة
 فى المنزل اللغة األصلیة 
 عنوان المنزل/الشارع 
 المدینة  الوالیة  الرمز البریدي 

 
 

 

 ال          نعم    أذا كنت مؤھال، ھل ترغب بخدمات النقل؟ 
 

 ،  ___________________________________الوصى على/ولي أمربصفتي 
كفل، في حال توسوف أ اللغة اإلنجلیزیة الصیفي لمتعلمى  البرنامج في یشارك سوف طفلي على أن أوافق ھنا أنا

 .البرنامج مدة المحدد خالل الوقت وفي منتظم بشكل البرنامج القبول، انھ/انھا یحضر
 

______________________________________________________________________________ 
 التاریخ          التوقیع             الوصى/ولي األمراسم 

 الوصى /ولي األمرمعلومات 
  رقم الھاتف  االسم

  الرقم البدیل  اللغة المفضلة


	لمزيد من المعلومات و/أو للتسجيل، اتصل بمعلم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية ESL  لطفلك أو مسؤول المدرسة.

