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النمو :  2-صفوف الكندركاردن  &  التطور   

ي اثراء          
 
ي ” سيستغرق الطالب ف

ة   عىل مدى ” المعسكر الصيف  للخبر
كز عىل تعزيز المهارات االكاديمية و التعلم االجتماعي  ي سبر

ستة أسابيع و التر
من خالل حل المشكالت و التعلم المعتمد عىل المشاري    ع و أنشطة بناء الفريق و تحديات التصميم القائمة عىل 

 الموضوع . 
 

Franklin Park Conservatory امج المقدمة من ي معسكر صفبر مثستوىح من البر
 
 سيشارك الطالب كل أسبوع ف

ي التعلم                                                
 
سيقوم الطالب ببناء مهارات القراءة و الرياضيات االساسية اىل المشاركة ف

ك الخيال و ُيعزز التفكبر النقدي و االبداع و التعاون و التواصل .سيكون لدى   التفاعىلي العمىلي الذي ُيشر
داخل و خارج الفصل   Franklin Park Conservatory   المعسكرون فرص مستمرة للتعامل مع المتخصيصير  من   

 الدراسي . 
 
 
 

ة للنمو و التطور    المعسكرات الصغير

 الملحقات و صائدو الموائل ●
ي الحديقة  ●

 
 فن الطهو ف

  Jurassic Franklinحديقة  ●

 
سيحصل المعسكرون على وجبتي الفطور و الغداء مجاناً كل يوم  و سيختبرون رحلة 

 ميدانية لتوسيع التعلم خارج جدران الفصل الدراسي .
 
 

 

 

االستكشاف :  5-3الصفوف  &التفوق    

 
ي اثراء 

 
ي ”سينغمس الطالب ف

ة عىل مدى ستة أسابيع و ”  المعسكر  الصيف  للخبر
ي االجتماعي من 

كز عىل تعزيز المهارات االكاديمية و القيادة و التعلم العاطف  ي سبر
التر

وعات و أنشطة بناء الفريق و  خالل حل المشكالت و التعلم القائم عىل المشر
 تحديات التصميم القائمة عىل الموضوع . 

( COSI) امج المقدمة من مركز العلوم و الصناعة ي معسكر صغبر ُمستوىح من البر
 
  .سيشارك الطالب كل أسبوع ف

 

سيقوم الطالب ببناء مهارات القراءة و الرياضيات االساسية من خالل حل المشكالت المزدوجة و التعلم القائم 
عزز التفكبر التصميمي و االبداع و المبادرة . 

ُ
ي ت
وعات التر  عىل المشر

 التعاون و التواصل ,ستحظ  المعسكرات عىل فرص مستمرة للتعامل مع متخصصير  من  COSI داخل و خارج  
 الفصل الدراسي . 

 

ة لالستكشاف و التفوق   المعسكرات الصغير

 أدوات للذهاب  ●
 مهمة اىل المري    خ  ●
 استكشاف علم البيئة    ●

 

سيحصل المعسكرون على وجبتي الفطور و الغداء مجاناً كل يوم و سيختبرون رحلة 
 ميدانية لتوسيع التعلم خارج جدران الفصل الدراسي .

 
 

 الشمال 
 

Alpine Elementary 
1590 Alpine Drive, 43229 

 

Clinton Elementary  
10 Clinton Heights, 43202 

 

Columbus Spanish  
Immersion Academy  
3940 Karl Road, 43224 

 

Hamilton STEM Academy 
2047 Hamilton Avenue, 43211 

 

 الجنوب 
 

Livingston Elementary  
825 E. Livingston Avenue, 43205 

 

Parsons Elementary  
3231 Lee Ellen Place, 43207 

 

Watkins Elementary  
1520 Watkins Road,, 43207 

 

 الشرق 
 

Cassady Alternative Elementary  
2500 North Cassady Avenue, 43219 

 

Shady Lane Elementary   
1444 Shady Lane Road, 43227 

 

 الغرب  
 

West Mound Elementary 
2051 West Mound Street, 43223 

 

Georgian Heights Elementary  
784 Georgian Drive, 43228 

 

 المركز 
Scottwood Elementary 

3392 Scottwood Avenue, 43227 
 

Trevitt Elementary 
519 Trevitt Street, 43203 

 
 

 

 مجاناً  
   

 الفطور  & الغداء 
 ُمقدم من  

 مدين كولمبوس الترفيهية و المنتزهات

 بالوازا القراصنة   ●
 مخبر الطبيعة)العلوم الطبيعية(  ●
ي الطبيعة    ●

 
 فنون ف

 انشاء السفن  ●
 عمل الجسم —العلم االجماىلي  ●
 علوم االبطال الخارقير   ●

 خطط االن 
 ل ص ي ا   ر ا   ع ! 

 برمجة االثراء الجميع الطالب  مجاناً 

COLUMBUS CITY SCHOOLS              ccssummer.org 
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