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201 62-حزيران    9 تموز   17 

 

  

حزيران   3التسجيل في المدرسة الثانوية الصيفية سيكون على النت و سيبدأ في    

https://www.ccsoh.us/ParentPortal.aspx : للتسجيل اذهب على الموقع التالي  

 

 

 المعلومات عن برامج المدرسة الصيفية في مدارس مدينة كولمبوس

 ستجدها 

https://www.ccsoh.us/summerschool 

 

 

 اتصل

614-365-5010 
  

2019 

 المدرسة الثانوية 

 البرامج الصيفية 

 حزمة المعلومات لالباء 

 

https://www.ccsoh.us/ParentPortal.aspx%20للتسجيل
https://www.ccsoh.us/ParentPortal.aspx%20للتسجيل
https://www.ccsoh.us/summerschool
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 معلومات برنامج المدارس الصيفية للمدرسة الثانوية 

 
 

 

                                         المدرسة التقليدية الثانوية المدرسة الصيفية                                                                                   

  

تموز  ( ساعات البرامج من الساعة  4جد مدرسة في  . ) ال يو 9201تموز     62حزيران الى   71اسابيع من   6ستقدم دروسا تقليدية لمدة  المقاطعة 

تشمل التفكير الثامنة صباحا الى الثانية عشرة و النصف بعد الظهر الدروس التقليدية ستدرس في الفصول الدراسية ,الفصول الدراسية الثانوية الصيفية 

  2, 1ياضيات المتكاملة  , الر12قضايا العالم  ,  11,  10,  9 االنكليزيالكمياء , . المتقدم الكمي 

.ليست كل الفصول مقدمة في كل المواقع .تحقق من الجدول على الصفحات التالية  هالبدنيالعلوم ا ,  علوم الفيزياء, .  

 

  برنامج تعزيز االئتمان الظاهري

 PAC V   و سوف تجمع بين التكنولوجيا مع تعليمات المدرس الفردية .تعزيزالعرض الصيفي من خالل عملية االئتمان المرن الفصول ذاتية الخطى

ان المرن للطالب سيسمح للطالب بخلق خطة فردية للتعلم .الهدف اقامة اجتماع مع المدرب او المعلم و هذا سيدعم برنامج تعزيز االئتمان الظاهري و االئتم

صباحا , ,     10:30صباحا    _      8:30النجاح يتم منح ائتمانات المدرسة الثانوية .الفصول ستعقد في ثالث جلسات مختلفة من الساعة    عند االنتهاء ب

 10:30  صباحا الى  12:30 بعد الظهر , من 12:30  الى 2:30  بعد الظهر .

 

 برنامج اعداد اختبار أهايو للتخرج         

             لبرنامج وقت الفصول او اكثر من اجزاء اختبار التخرج   سيقدم للطالب الذين يحتاجون للنجاح بواحد                  في موقع واحد برنامج 

9201.  32الى   – 51ن  في شهر تموز م برنامج             سيعطى . للظهيرة  12:00 - 10:00,  و   صباحا   10:00 -    8:00  

    التسجيل . من فضلك اسال مستشار المدرسة الثانوية عن االستمارة

 

 الحضور

ابذل كل الجهود ليصل الطالب للمدرسة في الوقت  من اجل الفائدة من برامج المدرسة الصيفية يجب على الطالب ان ياتوا للمدرسة )الحضور مطلوب (

الطالب لديهم يوم واحد فقط في المطلوب و جاهز للتعليم .من فضللك اتصل بموقع المدرسة الصيفية قبل الثامنة صباحا اذا كان الطالب لن يحضر للمدرسة .

منح االئتمان بالغياب مرتيين في الرياضة البدنية و ثالث مرات في الفصول و ليس اكثر من يوميين في الفصول التقليدية .و لم يتم .حصة الرياضة البدنية 

 التقليدية .                                                                                                                                                                 
 

 

لمعسكرات لرحالت  / اا  

ت و اذا كان لديك خطة لرحلة او معسكر متضاربة مع وقت البرنامج الصيفي ننصح ان ال تسجل في البرنامج الصيفي للمدرسة الثانوية .الن الرحال 

 المعسكرات لن تكون عذرا للغياب  .                         

                                                                                                                                                                     التأديب     

اجل  منمن  الطالب اتباع جميع القواعد و اللوائح في مدارس مدينة كولمبوس .سيتم التعامل مع قضايا التأديب وفقا لدليل مدارس مدينة كولمبوس  المتوقع 

                                      السلوك االيجابي للطالب                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                        لموادا

                                                        و تكون بحالة جيدة  كل الكتب و المواد المقترضة من قبل الطالب يجب ان تعاد الى المدرسة في اخر يوم

 استمارات التسجيل                                                                                                                                                        

االخيرة .المعلومات المطلوبة للتسجيل االلكتروني ستجده في الصفحة   

 

  

             V CAP 

   OST     OST 

OST 

VCAP 



3 
 

 معلومات التسجيل

 مواقع التسجيل 

حزيران على الموقع التالي  3في مدارس مدينة كولمبوس سيكون موجودة على االنترنت  و ستبدأ  لاللتحاق حاليا المقدمة  ت تسجيالالكل   

http://www.ccsoh.us/ParentPortal.aspx 

في موعد أقصاه  مرشد المدرسة يجب عليهم اكمال استمارة المدرسة الصيفية و ارجاعها الى   للتخرج في شهر أب الطالب الذين لديهم خطة مالحظة :    

.حزيران  3يبدأ    التسجيل على النتيجب عليهم أب شهر أيار الطالب المخططين للتخرج في   42أيار . بعد  42  

 

 الطالب الذين  هم  ليسوا في مدارس كولمبوس     

دينة مدارس كولمبوس )خارج المقاطعة او مدارس خاصة (يجب ان يكملوا التسجيل في مكتب التسجيل المركزي لمدارس مدينة  الطالب الذين ليسوا في م

عد الظهرب  1:00  –صباحا  9:00.  9201حزيران  8يوم السبت  (430 CLEVELAND AVE. COLUMBUS, 43215) كولمبوس و الذي يقع:   

Speedy Pass registration . االنترنيت للمدرسة الصيفية الكمال التسجيل في  حزيران الدخول الى موقع  8الرجاء من االهالي قبل  •    

https://www.ccsoh.us/summerschool  •    

التسجيل .   للمعلومات التي ستحتاجها عنداالخيرة انظر الى الصفحة   •     

 

 الوثائق المطلوبة للتسجيل :شهادة الميالد ,التحقق من العنوان  )الفواتير المنزلية ,عقد االيجار ألخ .(هوية الوالدين وهوية  الطالب .  ,اثبات الحضانة /الوصاية .

اختاروا دورات خاطئة .المقاطعة لن تعييد المال للطالب الذين . يرجى التحقق من الدورات المطلوبة قبل التسجيل  

                                                             

 معلومات الرسوم  

على كل الطالب المقيمين .  الرسوم تطبق .$ للدروس التقليدية و دورات 100و  2أو  1للرياضة البدنية  $ 50مدارس مدينة كولمبوس يدفعوا طالب 

في الرياضة  $  150 رسوم خارج المنطقة  منطقة مدارس كولمبوس  .الطالب الذين ليسوا مقيمين في مدارس مدينة كولمبوس يدفعبشكل قانوني في 

                                      .الطالب الذين يعيشون خارج مدارس مدينة كولمبوس على . الرسوم تطبق PACVللفصول التقليدية و دورات  $300 و  2 أو 1 البدنية

بامكانك ان تستعمل كرت البنك على االنترنت و ليس هناك اعادة للمال بعد ان بدأت  ,الرسوم يجب ان تدفع وقت التسجيل

               الفصول

 

  

VCAP 

https://www.ccsoh.us/summerschool
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                                                                                                                                                   ورة التقليدية دوصف ال

 

 

 

 

 

 

 Physical Science ( CR 1.0)  )لمدة ستة أسابيع ( 8:00 –  12:30

 

 سيتعرف الطالب على الفيزياء و الكيمياء و علم الفلك و علم االرض سيكون لدى الطالب أنشطة من خالل التجارب التي سيقومون بها . 
                                                                    . حل مشكاة التطبيق و المناقشات حول العالم المادي

                                           

 

 9 English (C R_1.0)   )لمدة ستة أسابيع ( 8:00  -  12:30

 

االدبية و تابة و النص و النطق الرسمي و غير الرسمي و تحليل النص ياستخدام خيارات متعددة سواء كالطالب سيتعلمون تقنيات شحذ القراءة و ال

 االعالمية الكالسيكية و المعاصرة .تمثل ثقافات ووجهات نظر متنوعة .
                                                                                                                              

 

 10   English   (CR 1.0) )ستة أسابيع (  8:00- 12:30                                          

 

. الطالب سيشاركون في القراءة و الكتابة و النص النصي و المنطق الرسمي و غير الرسمي و التحليل  9السلبقة : اكتشاف االدب و االنشاء لمتطلبات ا  

                                 االدبي و النصوص االعالمية من مختلف الثقفات العالمية بما في ذلك امريكا                                                        

 

 11 English (CR1.0 ) لمدة ستة أسابيع   8:00- 12:30    

 

التي تشمل التطور التاريخي من االدب و المعلوماتية من النصوص االدبية مجموعة واسعة  تحليل  10,     9المتطلبات السابقة :اكتشاف االدب و االنشاء 

 االمريكي من االمريكيين االصلين و العصر االستعماري في الفترة المعاصرة  

 

    Issue in World Lit  12     (CR1.0) )ستة أسابيع( 8:00 -12:30       

 

.: هذه الدورة تزود الطالب فرصة لتجربة اختيار ادبي اعالمي من افريقيا ,الشرق االوسط 11,   10,   9المتطلبات السابقة : اكتشاف االدب و االنشاء 

و السياقات االساسية         ,اسيا ,اوربة ,و امريكا مع تسليط الضوء على المؤلفين البريطانين و الشعراء في تاريخهم االجتماعي الفلسفي و السيرة الذايتة   

 

   Integrated Math1    (CR 1.0 ) لمدة ستة أسابيع  8:00-  12:30                    ا

 

                  سيتم عرض الطالب على العمليات الرياضيات االساسية المشتركة و تطوير المهارات المطلوبة لدورات الرياضيات المستقبلية               

 

  Integrated Math 2   (CR 1.0)   لمدة ستة أسابيع 8:00 -  12:30 

سوف يركز الطالب عاى المهارات الحسابية القائمة مع التركيز على حل المشكالت 1متطلبات السابقة :الرياضيات المتكاملة    

 

 

 Integrated Math 3  (CR1.0 )  لمدة ستة أسابيع  8:00 – 12:30 .           ا

  

 المتطلبات السابقة: الرياضيات المتكاملة 1.    و     2  الطال ب سيدمجون الوظيفة و الرسوم البيانية لوصف النموذج و حل المشاكل .                   

 

               Briggs High School          :الموقع

         : 

                Briggs High School  الموقع        :

Independence High  School    :   الموقع 

 

    Fort Hayes High School        : الموقع 

 

Beechcroft, Marion Franklin and Fort Hayes الموقع:  

 Chemistry ( CR 1.0 )( لمدة ستة أسابيع (  8:00  -  12:30                               الموقع :

ب البنية و خصائص المواد و تغييراتها سيكتشف الطال  

    Fort Hayes High School 

 Independence High  School      :  الموقع 

   Beechcroft, Briggs, Independence and Marion Franklin: الموقع 

Briggs, Independence and Marion Franklin :الموقع 
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 Advanced Quantitative Reasoning (CR1.0 )لمدة ستة أسابيع  8:00-  12:30 .   

 

االحصاءات سيركز الطالب على تعزيز االساليب الحسابية و ادخالها على  3 2 1المتطلبات السابقة :الرياضيات المتكاملة  

.                                                                      

 Physical Education (.CR25) لمدة ثالثة أسابيع 8:00 -12:30 .         
 

حزيران  26 -حزيران  9تموز                                                                  الجلسة اا  5  –حزيران  17:  1الجلسة   

 

Beechcroft PE 1 and Marion Franklin PE 2                         Marion Franklin PE 1 and Beechcroft PE 2 

 

لسيشاركون بنشاطات ستطور اللياقة البدنية و الصورة االيجابية للذات ,و المهارات التعاونية و تعزيز الحياة الرياضية و االنشطة الطويلطالب ا  

 
 

 

 

                                                                                  
 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    Fort Hayes High School          :الموقع

     : 

 

  Beechcroft and Marion Franklin High Schools الموقع:       
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برنامج تعزيز االئتمان الظاهري                                                                                     
 

 (VCAP) 

 

مجيات بالتو برنامج تعزيز االئتمان الظاهري في مدارس مدينة كولمبوس يقدم للطالب نهج فردي لكسب االئتمان من خالل التعليمات على االنترنيت في بر

ج .المعلم المعتمد برنامج تعزيز االئتمان الظاهري في مدارس مدينة كولمبوس يزود الطالب بطريقة بديلة لكسب ائتمان المدرسة الثانوية باتجاه التخر

ستقدم في مواقع المدرسة الصيفية  PACVسيكون في كل صف لمساعدة الطالب بتعليمات االنترنت فصول   

 

تموز(  4. )ال يوجد مدرسة  9201تموز     62  -حزيران    1 7: التاريخ   

جلستين  . الطالب سيسجلون في جلسة واحدة او2:30 -12:30, 12:30 – 10:30, 10:30 -   8:30  ساعتينجلسات لمدة         جلسة ل صفوف   االوقات : ستقدم  

                               حتى تكتمل الدورة الدرسية               الجمعة  –االثنين 

BRIGGS, BEECHCROFT, FT HAYES HS, INDEPENDENCE AND MARION-FRANKLIN :   لمواقع  ا  

 

English 9      English 10  

 

Integrated Math 1     Integrated Math 2 

Modern World History 9     American History 10 

Physical Science     Biology  

Spanish 1 (Beechcroft only)    Spanish 2 (Beechcroft only) 

 

 

English 11      Issues in World Lit 12  

Integrated Math 3     Advanced Quantitative Reasoning 

American Government    Global Issues   

Chemistry     Health 

African American Studies 

 

Spanish 3 (Beechcroft only) 

 

Psychology Sociology 

 

                                                                                                                                                                                                  االنجاح بالدورة

أو اكثر .للحصول عاى المتوسط  60اضيع , و هذا يعني على الطالب النجاح في كل النشاطات المعينة بمعدل %يجب على الطالب اثبات النجاح بالمو PACVلتستلم االئتمان في فصول 

               او اكثر يجب ان تكتسب في االمتحان النهائي للفصل .            60أ و اكثر .باالضافة الى نتيجة % 60العام .على الطالب اكمال كل االمتحانات المطلوبة و بائتمان متوسط %

 بعض الدورات تستلزم مكتوبة .الطالب سيكتسبون الدرجات التالية  من خالل اكمالهم الدورات : 

 

 

 

 

 مقياس وضع الدرجات

 
98% -100% = A+                 92% – 97% = A                  90% -91% = A- 
88% – 89% = B+                 82% – 87% = B                   80% – 81% = B- 
78% – 79% = C+                 72% – 77% = C                   70% – 71% = C-                    
68% – 69% = D+                 62% – 67% = D                   60% - 61% = D- 
0% – 59%   = F 

2او   PACVتسجيل الطالب بحد اقصى دورتين واحده في الصف التقليدي و واحده في    يتم قد: الدورة المكثفة         

 

 

 

VCAP 

VCAP 

VCAP 

 VCAP      VCAP 
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  2019عروض الدوات الصيفية للمدرسة الثانوية و مواقعها

2019 -تموز  26   -حزيران   17التاريخ :   

 عروض الدورات الصيفية و مواقعها 

 

 

 
 مواقع المدارس الصيفية

Traditional Classes 
بعد الظهر 12:30 -صباحا8:00يومياً من الساعة   

Virtual Credit Advancement  
Program (VCAP) 
8:30 – 10:30, 10:30 – 12:30, 
12:30 – 2:30 daily 

Beechcroft High School 
6100 Beechcroft Road 43229 (614-365-5364) 

Integrated Math 1 
Integrated Math 3  
Physical Education 1 & 2 

English 9, English 10, English 11, 
Issues in World Lit 12, Integrated Math 1, 
Integrated Math 2, Integrated Math 3, 
Advanced Quantitative Reasoning, 
Modern World History 9, American History 10, 
American Government, Global Issues,  
African American Studies, 
Physical Science, Biology, Chemistry, Health, 
Spanish 1, 2 and 3 

Briggs High School 
2555 Briggs Road  43223 (614-365-5915) 

English 9 
Integrated Math 1 
Integrated Math 2 
Physical Science 

English 9, English 10, English 11, 
Issues in World Lit 12, Integrated Math 1, 
Integrated Math 2, Integrated Math 3, 
Advanced Quantitative Reasoning, 
Modern World History 9, American History 10, 
American Government, Global Issues,  
African American Studies, 
Physical Science, Biology, Chemistry, Health 

Fort Hayes High School 
546 Jack Gibbs Blvd 43215 (614-365-6681) 

Integrated Math 3 
Advanced Quantitative Reasoning 
Issues in World Lit 12 
Chemistry  
 

English 9, English 10, English 11, 
Issues in World Lit 12, Integrated Math 1, 
Integrated Math 2, Integrated Math 3, 
Advanced Quantitative Reasoning, 
Modern World History 9, American History 10, 
American Government, Global Issues,  
African American Studies, 
Physical Science, Biology, Chemistry, Health 

Independence High School 
5175 E Refugee Rd 43232 (614-365-5372) 

English 10 
English 11 
Integrated Math 1 
Integrated Math 2 
 

English 9, English 10, English 11, 
Issues in World Lit 12, Integrated Math 1, 
Integrated Math 2, Integrated Math 3, 
Advanced Quantitative Reasoning, 
Modern World History 9, American History 10, 
American Government, Global Issues,  
African American Studies, 
Physical Science, Biology, Chemistry, Health 

Marion Franklin High School                                                                                                                                                                                                
1265 Koebel Road 43207 (614-365-5432) 

Integrated Math 1 
Integrated Math 2 
Integrated Math 3 
Physical Education 1 & 2 

English 9, English 10, English 11, 
Issues in World Lit 12, Integrated Math 1, 
Integrated Math 2, Integrated Math 3, 
Advanced Quantitative Reasoning, 
Modern World History 9, American History 10, 
American Government, Global Issues,  
African American Studies, 
Physical Science, Biology, Chemistry, Health 
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 كثيراً ما يسأل عن برنامج

                                التعليم الصيفي في المدرسة الثانوية                      
 
 

 

. هل من الممكن اي احد ان يسجل في برنامج التعليم الصيفي للمدرسة الثانوية ؟  1  
       

صة يمكن االولوية للطالب المسجلين في مدارس مدينة كولمبوس و الطالب الذين يعيشون في مقاطعة مدينة كوامبوس و لكن الذين يذهبون الى مدارس خا  

حزيران . 9رج المقاطعة يمكن ان بسجلوا اذا كان هناك مكان متوفر لهم في ا.و الطالب الذين يعيشون خ ان يسجلوا اذا كان هناك مكان متوفر لهم  

 

                                                                                . هل هناك رسوم للتسجيل في برنامج التعليم الصيقي للمدرسة الثابوية ؟ 2

 

.جميع الطالب المقيمن بشكل قانوي في مقاطعة مدبنة كوامبوس يجب ان  PACVللمواد التقليدية و دورات  $100للثقافة البدنية .   $ 50نعم   

 يدفعوا الرسوم كاملة 

 

لتقليدية .                       الرسوم تطبق على للدورات  ا $ 300للثقافة البدنية  و  $ 150الطالب الغير مقميين في مدارس كولمبوس الرسوم  

 كل الطالب الذين هم خارج حضور مدارس مدينة كولمبوس .

 

؟                                                                                   . اين يمكنني اعادة استمارة التسجيل و الرسوم للبرنامج الصيفي    3  

 

يجب ان يتم التسجيل على النت بالذهاب الى الموقع االلكتروني :             

                                                                      https://www.ccsoh.us/ParentPortal.aspx 

 

  ى مدارس خاصة :هل هم يستطيعون التسجيل في البرنامج التعليمي الصيفي للمدرسة الثانوية ؟لن ا. ابني /ابنتي يذهبو4

  

                               ال. الطالب لن يقبلوا في البرنامج االاذا كان مكان موفر لهم                                                                    

 

؟.هل المواصالت موفرة للبرنامج التعليمي الصيفي للمدرسة الثانوية  5  

 

                     طالب كوامبوس بامكانهم استالم بطاقة الباص الستخدامها في المواصالت                                                             

 

ل في المدرسة الثانوية الصيفية ؟ .هل يستطيع طالب المدرسة االعدادية التسجي 6  

                    نعم طالب المدرسة االعدادية الذين انهوا المتطلبات المطلوبة يستطيعون التسجيل في المدرسة الثانوية الصيفية                       

 
 

                                                                           رامج الصيفية للمدرسة الثانوية ئلة حول البسمن ان اتصل اذا كان لدى اب.  7  
 

تصل بمكتب المدرسة الصيفية ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
 

 

 
 

VCAP 

VCAP دورات         

                      614 365-5010 

https://www.ccsoh.us/ParentPortal.aspx
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 مدارس مدينة كولمبوس 
  دورات المدرسة الصيفية للمواد التقليدية و 

201 9لعام   

 التسجيل على االنترنيت 
https://www.ccsoh.us/ParentPortal.aspx 

 

:المعلومات المطلوبة للتسجيل   
 

 اسم الطالب و رقمه 

 تاريخ والدة الطالب و الصف الذي فيه  

 

 اسم المدرسة المسجل فيها في الوقت الحاضر 

 

 اسم االباء /أولياء االمور 

 

 رقم الهاتف :خالل النهار )العمل ( الخلوي 

 

 هل ابنك /ابنتك في الوقت الحاضر في خطة تعليم فردية في ماف المدرسة ؟

 

االنكليزية كلغة ثانية نعم ______ال________ غير متاكد ___________هل ابنك /ابنتك مسجل ببرنامج اللغة   

 

الوصل و المعلومات سترسل عبر النت ()لعنوان البريدي الحالي ا  

 

 معلومات االتصال في حالة الطوارىء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCAA-OHSAA نفي                                                                               

 
لمزيد من المعلومات من فضلك اتصل                          AASHOاو للتأهيل  NAACال تستخدم الدورات للتأهيل باتجاه يرجى المالحظة ان االئتمانات المكتسبة )برنامج االئتمان الظاهري (

 tecniV onralC الموجه في نشاطات الطالب في مدارس مدينة كولمبوس 365-5848

  

   

 الدورات التقليدية و الموقع المختار  

12:30-8:00الجمعة  الوقت  –االثنين   

 
 ضع دائرة على الموقع الذي ستذهب اليه 

 

 

Briggs        Centennial         Columbus Downtown         East          

 

___________________اسماء الدورات   

 
 بامكانك التسجيل في واحد فقط في الدورات التقليدية 

 

دورات          VCAPوقت االختبار        

الجمعة  –االثنين   

 

____________________________ الموقع    

  8:30                10:30                  12:30  
 

 الوقت __________اسم الدورة ___________
 

 

 الوقت __________اسم الدورة ___________       

  VCAP 

VCAP 


