
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- حزيران  25 تموز  2019 19 

 االثنين  –الخميس 

2019حزيران , 19اليوم االول للطالب االربعاء   

 

https://www.ccsoh.us/ParentPortal.aspx التسجيل على النت في الموقع التالي  

 

 

 للمعلومات عن البرنامج الصيفي لمدارس مدينة كولمبوس 
 ستجدها

 

https://www.ccsoh.us/summerschool 

 

 اتصل 

 

614-365-5010 

 

  

2019  

 المدرسة االعدادية 

 برنامج التعليم الصيفي 

 حزمة المعلومات لالباء  

 

 

 

https://www.ccsoh.us/ParentPortal.aspxالتسجيل
https://www.ccsoh.us/ParentPortal.aspxالتسجيل
https://www.ccsoh.us/summerschool


 

 

برنامج المعلومات التعليمة للمدرسة االعدادية                                  

                                                                                                                                                 الوصف

 

البرنامج هو توفير التدخل و استعادة االحتفاظ من خالل التركيز على مستوى الصف اثناء مراجعة المهارات و من الهدف 

في جماعة ال تزيد المواد كل سيتناوبون في لطالب  ادقيقة من الرياضيات و القراءة و 90المفاهيم االساسية .البرنامج يتضمن 

   طالب.  20عن 

                                                                                                                                    التوكيد

تحسين القراءة و الكتابة و الحساب و مهارات العلوم للطالب الذين كان اداءهم اقل من مستوى الصف لهدف من البرنامج ا  

                                                                                                                              الموؤهلون 

.للطالب الذين ليسوا في مدارس  8 -6مسجلين في الوقت الحاضر في الصف    هم  لطالب مدارس مدينة كوامبوس الذين

للمقاطعة و لكن قبولهم يعتمد على ما اذا كان هناك مكان  بولة.و لكن يعيشون في حدود مق8 -6مدينة كولمبوس في الصف  

يجب على الطالب اكمال التسجيل في مركز التسجيل لمدارس مدينة كولمبوس على العنوان التالي :. .متاح   

 . 

 

 التاريخ 

)االثنين الى الخميس فقط (  9201تموز  ,  25حزيران الى   19   

2019حزيران , 19الرجاء االنتباه ان اليوم االول للطالب سيكون يوم االربعاء    

9201تموز  4الخميس    مواقع المدارس الصيفية ستكون مغلقة يوم  

 

                                                                                                                                        وقت الحضور 

     الصيفية للمدرسة االعدادية تبدا الساعة الثامنة صباحا و تنتهي الواحدة بعد الظهر                                                لمدرسة ا

 

                                                                                                                                      الفطور و الغداء 

                                                                                         سيتوفر الفطور و الغداء من خالل قسم الحدائق و الترفيه 

 

                                                                                                                                       توقعات الطالب 

.البرنامج ال يعين الدرجات او  فقط غياب اال مرة واحدةالت لكل موضوع . مااكمال المهالتوقعات من الطالب المشاركة بشكل مالئم ,

موجودة مع مدييرين المدارس االعدادية والتقرير الصيفي رسل الى البيت مع الطالب في اخر يوم بالمدرسة ييطورها. التقرير الصيفي س

. 

 

                                                                                                                              الرحالت و المعسكرات 

الطالب الذين لديهم خطة للرحالت و المعسكرات في اوقات تتضارب مع وقت البرنامج الصيفي ننصح ان اليسجلوا في برنامج التعليم 

ة االعدادية الن الرحالت و المعسكرات ليست مبرر غياب الصيفي للمدرس  

 

 

 

 

 

 

 

بعد الظهر 1:00 -صباحا   9:00حزيران الساعة    8يوم السبت    430 Cleveland Ave.Co,43215 



                                                                                                                                                 التاديب 

في مدارس مدينة كولمبوس .قضايا التاديب سوف يتم التعامل معها حسب ما هو محدد متوقع من الطالب ان يطبقوا القواعد و التوجيهات 

اعدة الطالب على السلوك االيجابي في دليل مدارس مدينة كولمبوس لمس  

 

 

                                                                                                                                       المواصالت  

المخصصة مواقع الة في مدارس مدينة كولمبوس في متوفرالمواصالت  ستكون  باختيارهم , الطالب المسجلين في برنامج التعليم الصيفي

6-5انظر الى الصفحة رقم للمدارس الصيفية .  

  

 

                                                                                                                                                  المواد 

المستقرضة يجب اعادتها و تكون بحالة جيدة في اخر يوم بالمدرسة                                                        الكتب و المواد   

 

                                                                                                                                                 لرسوما

                            للطالب المسجلين حاليا في مدارس مدينة كولمبوس  ال يوجد رسوم في برنامج التعليم الصيفي للمدرسة االعدادية

 

 

 مواقع المدرسة الصيفية 

 

 

8-من الكندركاردن   Berwick Alternative  

( 8لصف   -  ( 5 من صف 

2655 Scottwood Road 43209 - Ph. 614-365-6140 

 

Champion Middle School 

-لصف 8) 6من صف   ) 

284 N. 22nd St. 43203 - Ph. 614-365-6082 

 

 

Hilltonia Middle School 

( 8لصف  - 6من صف  ) 

2345 W. Mound Street 43204 - Ph. 614-365-5937 

 

Linden McKinley STEM Academy 

(  (من صف 6  8لصف -

1320 Duxberry Ave. 43211 - Ph. 614-365-5583   

 

Woodward Park @ Walden  

(  (من صف 5  8لصف -

1860 Walden Drive 43229 - Ph. 614-365-8661 

 

https://www.google.com/maps/place/Berwick+Alternative+Elementary+School/@39.939858,-82.9260414,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x8838880d800722f7:0xcc10633fce507a08!2s2655+Scottwood+Rd!3b1!3m1!1s0x0:0x110a57fa67a308f5?hl=en
https://www.google.com/maps/place/1320+Duxberry+Ave,+Columbus,+OH+43211/@40.009946,-82.974355,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8838895e881f8b3f:0x14e704ba5c1b048


 من الحين و االخر اسال االسئلة حول 

 برنامج التعليم الصيفي للمدرسة االعدادية
                                                                                     

 

؟. هل اي واحد يستطيع التسجيل في برنامج التعليم الصيفي للمدرسة االعدادية  1  

  

ن االولوية للطالب المسجلين في مدارس مدينة كولمبوس حاليا و االفضلية الى الطالب الذين اداءهم اقل من مستوى الصف.الطالب الذين يعيشو

امكانهم التسجيل اذا كان هناك مكان موفر لهم .الطالب الذين في مقاطعة مدينة كولمبوس و لكن مسجلين في مدارس خاصة ب  

يعيشون خارج المقاطعة هم ليسوا مؤهلون لبرنامج التعليم الصيفي للمدرسة االعدادية 

    .                                                                              

   ليم الصيفي للمدرسة االعدادية ؟  .هل  اي رسوم للتسجيل ببرنامج التع 2  

 ال رسوم للطالب المسجلين حاليا في مدارس مدينة كولمبوس .

 

              . هل المواصالت موفرة للمدرسة الصيفية في مدارس مدينة كولمبوس ؟                                                                 3

رسة الصيفية في البرنامج الصيفي للمدرسة االعدادية .                                                                      نعم المواصالت موفرة للمد  
 

.  اين ابعث استمارة التسجيل للبرنامج الصيفي للمدرسة االعدادية  ؟ 4   

 

 http://www.ccsoh.us/ParentPortal.aspx : تسجيل الطالب يتم عن طريق النت على العنوان التالي 
 

2019حزيران ,    13الموعد النهائي للتسجيل الخميس    

 

                   عدادية ؟                              ال. طفلي  مسجل في مدرسة خاصة هل يستطيع التسجيل في البرنامج الصيفي للمدرسة ا 5

                                                                                                                                                                       

لهم  ممكن التسجيل اذا كان هناك مكان متوفر  و لكن يعيشون في حدود المقاطعة الطالب الذين هم ليسوا مسجلين في مدارس مدينة كولمبوس  

 

حزيران  8يوم السبت   430 Cleveland Ave., 43215, يجب على الطالب اكمال التسجيل في مركز التسجيل المركزي     

 

بعد الظهر . الطالب الذين يعيشون خارج المقاطعة فهم غير مؤهلين .   1:00-صباحا   9:00من الساعة    

 

Speedy Pass  حزيران الكمال التسجيل في   8للالهالي الرجاء الدخول الى موقع المدرسة الصيفية قبل • 

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

 

                      .  بمن .يجب ان اتصل اذا كان لدي سؤال عن برنامج التعليم الصيفي للمدرسة االعدادية و المواصالت ؟                                 6
 

أو                                                                                                      بمكتب المدرسة الصيفية          اتصل .614-365-5010  
 

                                        . كيف  اعرف اين موقع المدرسة الصيفية التي سيحضرها ابني /ابنتي  ؟                                     7

 بعد اكمال التسجيل عل االنترنيت ,االيصال سيشير الى الموقع .

 

بقسم المو  اصالت 5074 365 614  

http://www.ccsoh.us/ParentPortal.aspxتسجيل
http://www.ccsoh.us/ParentPortal.aspxتسجيل
https://www.ccsoh.us/summerschool


المواصالت                                                                                       
 

النقل  الباص لكل موقع .ايصال التسجيل هو تاكيدالرسم البياني ادناه يشير الى موقع المدرسة الصيفية و محطة   
 

 

                                                

BERWICK K-8 CHAMPION (Cont’d) HILLTONIA (Cont’d) 

A+ Arts Academy Maybury (2633 
Maybury Rd.) 7:25/1:33 

South HS 7:39/1:20 W Broad ES 7:36/1:24 

Liberty ES 7:29/1:30 Siebert ES 7:41/1:18 Westmoor MS 7:40/1:22 

Easthaven ES (2360 Garnet Pl) 
7:40/1:20 

Old Beck ES (387 E Beck St) 
7:44/1:15 

Westgate ES 7:47/1:15 

Scottwood ES 7:48/1:11 Livingston ES 7:46/1:12 Burroughs ES 7:51/1:09 

East Columbus 7:32/1:27 Ohio ES 7:49/1:10  

Broadleigh 7:38/1:21 CCS Girls Prep (1390 Bryden Rd) 
7:51/1:08 

LINDEN MCKINLEY  

Eastmoor Academy 7:43/1:16 Cedarwood ES (775 Bartfield) 
7:26/1:35 

Mifflin HS 7:13/2:05 

Johnson Pk MS 7:49/1:11 Stockbridge ES (3350 S Champion 
Ave) 7:30/1:30 

Cassady ES 7:19/1:41 

Olde Orchard ES 7:19/1:38 Buckeye MS 7:34/1:26 The Charles School (1270 Brentnell 
Ave) 7:26/1:34 

Oakmont ES 7:27/1:31 Columbus Scioto Academy 
7:37/1:22 

S Mifflin ES 7:31/1:29 

Yorktown MS 7:31/1:26 280 E Reeb Ave (Former Reeb ES) 
7:42/1:17 

E Linden ES 7:39/1:20 

Woodcrest ES 7:35/1:23 Southwood ES (1500 2 4th St) 
7:45/1:14 

Duxberry Pk ES 7:45/1:14 

Walnut Ridge HS 7:39/1:19  Windsor STEM 7:50/1:10 

Shady Lane ES 7:42/1:17 HILLTONIA Innis ES 7:33/1:25 

Leawood ES 7:45/1:14 Briggs HS 7:28/1:31 Old Spanish Immersion (2155 
Fenton St) 7:39/1:19 

 Sullivant ES 7:36/1:22 N Linden ES 7:43/1:15 

CHAMPION  S Grubb St & W State St (Old 
Franklinton ES) 7:42/1:18 

Medina MS 7:47/1:11 

S Scioto Performance (2200 
Winslow Dr) 7:23/1:37 

Avondale ES 7:44/1:15 Maize ES 7:29/1:27 

Watkins ES 7:30/1:30 Old Dana ES (On Princeton) 
7:47/1:12 

Columbus Global Academy 
7:33/1:24 

S Cols Prep (3220 S Groveport Rd) 
7:33/1:26 

Starling MS 7:49/1:10 Columbus Spanish Immersion 
(3940 Karl Rd) 7:39/1:18 

Marion Franklin HS 7:37/1:22 Georgian Hgts ES 7:39/1:23 Oakland Pk ES 7:45/1:14 

New Moler ES (1201 Moler Rd) 
7:42/1:17 

Wedgewood MS 7:42/1:20 Como ES (2989 Reis Ave) 7:49/1:10 

Old Moler ES (1560 Moler Rd) 
7:45/1:14 

Eakin ES 7:45/1:17  

Fairwood ES (726 Fairwood Ave) 
7:49/1:10 

Binns ES 7:49/1:10  

Lincoln Pk ES 7:35/1:24 Highland ES 7:34/1:32  



 

WOODWARD PK @ WALDEN   

6TH GRADE 

WOODWARD PK @ WALDEN   
6TH GRADE (Cont’d) 

 

Winterset ES (Parking Lot) 
7:10/1:45 

Valley Forge ES 7:46/1:12  

Centennial HS 7:14/1:40   

Whetstone HS 7:26/1:32   

Indian Springs ES 7:28/1:30   

Colerain ES (499 E Weisheimer) 
7:32/1:26 

  

Glenmont ES (470 Glenmont Ave 
7:36/1:22 

  

Salem ES 7:46/1:12   

Kenwood ES 7:08/1:51   

Cranbrook ES 7:14/1:46   

Kenny & King (Kingswood) 
7:19/1:40 

  

Gifted Academy (100 W 4th Ave) 
7:23/1:36 

  

Hubbard Mastery School (104 W 
Hubbard Ave) 7:26/1:33 

  

68 E 2nd Ave (Boys & Girls Club 
7:29/1:31 

  

Weinland Pk ES 7:30/1:29   

Columbus International HS 
7:36/1:23 

  

Indianola Alt (251 E Weber Rd) 
7:40/1:19 

  

Clinton ES (on Clinton Heights Ave 
7:41/1:18 

  

Beechcroft HS (Front Lot 
7:24/1:34 

  

Northgate Intermediate (6655 
Sharon Woods Blvd 7:27/1:31 

  

Alpine ES 7:33/1:26   

Devonshire ES 7:36/1:23   

Forest PK ES 7:42/1:17   

 
 

  
 

 

 

 

 


