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2019حزیران  19االربعاء  یبدأ  االسبوع االول من المدرسة الصیفیة یوم مالحظة :                
في المجاالت الرابع الى الصف –دعماً اضافیاً للصفوف الكندركاردن تُزود الفرص التعلیمیة الصیفیة للمدرسة االبتدائیة  البرنامج :وصف   

    االكادیمیة االساسیة                                                                                                           
شطة بعد الظھر في العدید من مواقع المنطقة  .نسیوفر نادي االوالد و البنات أ   •          

تم تصمیم معسكر القراءة الیومي الممتد لطالب الصف الثالث الذین لم یستوفوا متطلبات ضمان القراءة للصف الثالث .  •           
2019حزیران  9                                                  سوف تتاح لطالب الصف الثالث الفرصة الجراء اختبار القراءة في أوھایو  •           

 
 
 
 

                                        2019حزیران   19االربعاء  یبدأ  االسبوع االول من المدرسة الصیفیة یوم مالحظة :
برنامج المدرسة االعدادیة الصیفیة لدعمھم أثناء انتقالھم للعام القادم , توفر فئة اللغة االنكلیزیة لصف الفنون  سیكون طالب الصف الخامس االن ضمن:وصف البرنامج 

   للمدرسة االبتدائیة من خالل االتصاالت في االدب . الدعم للطالب و ھم یتطلعون الى المدرسة االعدادیة .و الفرق االجتماعي /العاطفي
و الترمیز الذي سیبني استراتیجیات لحل المشكالت و كذلك المشاركة في رحلة میدانیة الى محل أبل سیقوم  طالب في أنشطة الریاضیاتسوف یشارك ال

لالنشطة االساسیة و المشاركة في الدروس باستخدام العلوم , التقنیات ,الھندسة,و الریاضیات .                  الطالب بتطبیق العلوم من خالل   
  الدعم و التدخل  للطالب الذین یواجون مستوى درجات منخفضة و الذین یحتاجونھم منظم خصیصاُ )  8-6 (برنامج المدرسة االعدادیةصف البرنامج:و

ا من خالل بیئة تعلیمیة مختلطة .                على أساس االستكشاف الوظیفس القائم - STEM الحساب و   .  ELA.   االكادیمي .سیركز المنھج التعلیمي الصیفي 
 یعتمد التسجیل على مستوى الصف الحالي .

 
 
 

 وصف البرنامج : 
  ستكون ذاتیة التقدم و ستدمج مع تعلیمات                 في الفصول الدراسیة .و دورات  التقلیدیة سیتم تدریس المواد  لمدة ستة أسابیع .برنامج المتقدم 

انشاء خطط تعلیمة فردیة .عند االنتھاء بالنجاح سیتم  للل   للطالب                              المعلم الفردیة و ستتیح عروض الصیف المعززة من خالل عملیة 
اعتمادات   المدرسة  الثانویة   .     منح        

وو                                                             برنامج ُمعد في المدرسة االعدادیة –))             (نھایة الدورة التدریبیة   
 

ستعقد الفصول من االثنین الى الجمعة وسیتم تقدیمھا من الساعة الثامنة صباحاً الى العاشرة                                                                   و التي تقع 
.تموز و الذي یقدم للطالب الذین ما زالوا 21 – 8.الجلسة الثانیة تموز  5– 1صباحاٌ .و من العاشرة صباحاً الى الثانیة عشرة ظھراً .سیتم عرض الجلسة االولى 
 بحاجة الى اجتیاز واحد أو أكثر من أجزاء اختبار التخرج أو امتحان نھایة الدورة .

 
تموز. التسجیل مطلوب لالمتحان .  29 -حزیران   15و الطالب لدیھم الفرصة الخذ االمتحان في نھایة الدورة في    

 
 

 
 
    

  9201نیسان  30ستتوفر تعلیمات أكثر تفصیالٌ على الموقع االلكتروني الذي یبدأ 
 

Columbus Recreation and Parks Department   قبل:الفطور و الغداء سیقدم من 
 
 

Spirit of Success 
 لمزید من المعلومات 

 اتصل 365-5010 (614)
 

  

الخمیس) –.تموز  . (االثنین  25-.حزیران  91                     االبتدائیة   المدرسة 
 

                   الخمیس) –.تموز  . (االثنین 25-.حزیران   91                       المدرسة االعدادیة
 

ACADEMIC ACCELERATION 

(االثنین  -الجمعة )      تموز    62 - حزیران   � �  � 71   المدرسة الثانویة 
 

من فضلك انظر الى الجزء الخافي                                                                                                          موقع مواقع المدرسة الصیفیة  

 

  VCAP 
          Credit Flex  

 ECO                Art Impact Middle School  

        680 Jack Gibbs Blvd .43215  

  Ohio State Reading Test 

  STEM 
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 سبع ساعات برامج   خاصة (8:00صباحاً 3:00  بعد الظھر  )                                                            

 مواقع المدارس االبندائیة من الكندركاردن -للصف 5 .

  

CSIA ES ( الثالث فقط للصف )  
3940 Karl Rd.  43224 

Kenwood (  ( فقط للصف الثاني و الثالث
3770 Shattuck Ave.  43220 

 
*Avondale ES  
 141 Hawkes Ave., 43222 
 
Clinton ES (لصف الكندركاردن و الصف االول فقط) 
10 Clinton Heights Ave.  43202 
 
*East Linden ES 
2505 Brentnell Blvd.  43211 
 
*Devonshire  ES 
6286 Ambleside Dr.  43229 
 

 

 
 
ً -.1:00بعد الظھر    خمس ساعات یرنامج 8:00 .صباحا
 
*Moler ES 
1201 Moler Rd.  43207 
 
*Oakmont ES 
5666 Oakmont Dr.  43232 
 
Shady Lane ES 
1444 Shady Lane Rd.   43227 

 
 

 
 
 
Berwick Alternative )فقط 8لصف الى ا 5(من صف       
 2655 Scottwood Rd.  43209 - Ph. 614-365-6140 
 
Champion Middle School   ) 8الى الصف 6(من صف  
284 N. 22nd St.  43203 – Ph. 365-6082 
 

Linden Mckinley STEM )8الى الصف  6(من صف                       
1320 Duxberry Ave.  43211- Ph. 614-365-5583 
  

 
Hilltonia Middle School   فقط) 8الى الصف  5(من صف  
2345 W. Mound St. 43204 – Ph. 365-5937 
 
Woodward Park@Walden   )8الى الصف  5(من صف     
1860 Walden Dr. 43229– Ph. 365-8661 
 
 
 

 

Briggs High School 
2555 Briggs Rd.  43223  614-365-5915 
 
Beechcroft High School 
6100 Beechcroft Rd.  43229  614-365-5364 
 
 
 

 
 

 

Fort Hayes High School 
546 Jack Gibbs Blvd.  43215 614-365-6681 
 
Independence High School 
5175 E. Refugee Rd.  43232  614-365-5372 
 
Marion-Franklin High School 
1265 Koebel Rd. 43207  614-365-5432 
 

Traditional Classes    VCAP Classes 
8:00 – 12:30     8:30 – 10:30 

          10:30 – 12:30 
          12:30 – 2:30 
 

الخمیس) –.تموز  . (االثنین 25 -.حزیران   91   المدرسة االبتدائیة        
 

 ا                  الخمیس) –.تموز  . (االثنین 25-.حزیران   91                       لمدرسة االعدادیة

الجمعة ) –تموز                                 (االثنین  26-حزیران  17المدرسة الثانویة                                                  
 

بعد الظھر من یوم االثنین لیوم الخمیس    4:00 - 1:00 ساعات من الساعة 5بعد الظھر)ستقدم نوادي البنات و االوالد برنامجا مدرسیاً یستغرق 4:00 -1:00برنامج نادي البنات و االوالد (
تموز .  25 -حزیران  19  

 

 ساعات المدرسة الصیفیة لطالب المدرسة الثانویة 

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

