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 منطقة فيالدلفيا التعليمية
 مكتب رئيس الدعم األكاديمي

 210شمال شارع برود، جناح  440

 19130فيالدلفيا، والية بنسلفانيا 

 

 (215) 400-4200هاتف                                                                            شيريل ج. لوقان

      (215) 400-4201فاكس                                                                                    الرئيس

 

 األعزاء مجتمع منطقة فيالدلفيا التعليمية،
 

هذا العام الموارد المتاحة لتوفير فرص لدينا هذا العام.  ناالمتاحة لطالبالصيفية الفرص أبلغكم عن أنه من دواعي سروري أن 

 فاصيل البرامج المتاحة للطالب:ت. أدناه وفرص استعادة الساعات المعتمدة ةاإلثراء الصيفي

 

 معرفة القراءة والكتابة من خالل الفنون

 

يتم تقديم القراءة والكتابة من خالل الفنون في عشرة مدارس الختيار الطالب من تلك المدارس الذين تمت دعوتهم من قبل 

إثراء فريدة من نوعها لمحو األمية متكاملة مع الفنون لتحسين فهم القراءة من خالل مدراءهم. سوف يختبر المشاركون أنشطة 

تموز/يوليو، يوم االثنين إلى يوم  21تموز/يوليو إلى  10. سيتم عمل البرنامج للطالب من هزيادة اتصال الطالب لما يقرأون

 فطار والغداء. لن تتوفر وسائل النقل.  مساء. سوف يتلقى الطالب وجبات اإل 02:45ص إلى  08:30الجمعة، الساعة 

 2017( لعام OCCRبرامج مكتب االستعداد للكلية والحياة المهنية )

في العديد من المدارس الثانوية في التاسع والعاشر الصف صعود طالب  (OCCRوالحياة المهنية )كلية لل ج االستعدادتدعم برام

ناجح إلى المدرسة الثانوية، بما في ذلك تنمية المهارات القيادية وإثراء األكاديمية فيالدلفيا. هذه البرامج مصممة لتشجيع انتقال 

 وإعداد التعليم ما بعد الثانوي.

 استرداد الساعات المعتمدة لطالب المدرسة الثانوية

  

 للطالب هذا الصيف.الساعات المعتمدة سترداد محدودة الفرص ستقدم المنطقة التعليمية 

و/أو المشروع الساعة المعتمدة استرداد ( من صفوف 2اثنين ) ال يزيد عنما  تصحيحالصف الثاني عشر الحالي طالب يستطيع 

 ستعقد هذه الدورات في مدرسة بنجامين فرانكلن الثانوية.للتخرج في ختام المدرسة الصيفية. ن ومؤهلوهم المتعدد التخصصات 

ت مجاالأية من في الساعة المعتمدة استرداد ( من صفوف 2تصحيح ما ال يزيد عن اثنين )الصف الحادي عشر يستطيع طالب 

ستعقد هذه الدورات في مدرسة بنجامين  . أو اللغة اإلسبانية العلوم، الرياضيات، التاريخاللغة اإلنجليزية،  التخرج التالية:

   فرانكلن الثانوية.

 

 ( ICY)برنامج األطفال والشباب المهاجرين الصيفي 

صف الخامس القادمين للتالميذ ال) 7إلى  4( في الصفوف ELLs)هو حاليا لمتعلمي اللغة اإلنجليزية  ICYي برنامج الصيفال

سنوات(. سيتضمن البرنامج الصباحي تعليم في اللغة اإلنكليزية والرياضيات  3إلى هذا البلد )أقل من هم جدد الذين ( إلى الثامن
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يتضمن البرنامج بعد الظهر دورات اإلثراء في الفن والموسيقى والدراما. منطقة فيالدلفيا التعليمية.  على أيدي معلميتدرس 

 المنظمات المستندة إلى المجتمعات المحلية.من قبل ذه الدورات ستسير ه

 

 انطالقة الصيف

أسرهم في سبع لطالب الروضة إلى الصف الرابع الحاليين و مية مكثفاألمحو خمسة أسابيع لبرنامج قدم انطالقة الصيف ت

تحديد األهداف، وتوفير  ،إشراك أفراد األسرة ،بتدريب المعلمينلتقريب الفجوة في تحصيل القراءة مدارس. يسعى البرنامج 

عمل ورشات  ،وم محو األميةنصف يتعليم  ،برنامج الزيارات المنزليةال. تشمل مكونات يالحوافز، للتقليل من فقدان التعلم الصيف

 األسرة ومكافآت التعلم للطالب. 

 

 (CTEالتوظيف الصيفي للتعليم والتدريب المهني )

فرص العمالة واإلثراء الصيفي لطالب المدارس  المهنيالتعليم والتدريب مكتب ستوفر منطقة فيالدلفيا التعليمية، من خالل 

 طالبيقدم ل( هو برنامج مبتكر CTE) للتعليم والتدريب المهنيبرنامج التوظيف الصيفي . إن سنة 18و 14عمر  الثانوية بين

CTE،  وتنمية المهارات الملموسة التي يمكن  ة، فرصة الكتساب خبرات العمل القيمةفي مدارس فيالدلفيا العامهم حاليا الذين

طوال العام طالب التعليم والتدريب المهني  هتعلميج الذي استخدامها في أماكن العمل. برنامج التوظيف الصيفي هو امتداد للمنه

 في الفصول الدراسية.تعلمها سمح للطالب الحصول على خبرة الحياة الحقيقية التي ال يمكن تالدراسي. هذه الفرصة 

 

 (OSTبرامج الوقت خارج المدرسة )

العديد من برامج الوقت خارج المدرسة خالل السنة الدراسية التي يتم تشغيلها بواسطة تستضيف منطقة فيالدلفيا التعليمية 

توفير يوم كامل مع مخيمات صيفية كستة أسابيع المنظمات غير الهادفة للربح. في أشهر الصيف، تعمل أغلبية هذه البرامج 

فتحات تمأل وسرعان ما من مدارسهم المضيفة، وتخدم الطالب تستقطب برمجة كل يوم من أيام األسبوع. هذه البرامج عادة 

 البرنامج.

 إلى مدير مدرسة طفلك. سللة فيما يتعل  بيي من البرامج المذكورة أعالهاأله يتوجيجب إلى ذلك، وباإلضافة 

 

 شكرا لكم، ونحن نتطلع إلى خدمة طالب فيالدلفيا هذا الصيف.  

 

 مع خالص التقدير،

 

 شيريل ج. لوقان

 ةاألكاديميرئيس دعم الشؤون 

            


