
 

Infinite Campus Parent Portal. حزيران من  خالل    5أيار الى يوم الجمعة   62يبدأ التسجيل يوم  الثالثاء   
 

 سيستمر الطالب المسجلون في المدرسة الصيفية استخدام   برامج         
  ,Edmentum, iReady, Study Island, and Achieve3000  و هي البرامج التي يستخدمها الطالب حالياً في التعليم االكاديمي 

 عبر االنتلرنيت 
 

 

 االبرامج الصيفية عبر االنترنيت لطالب المدرسة االبتدائية و االعدادية 
  

 ظهرا   

-ظهرا (  06:11–صباحاُ    8 –الطالب من صف الكندركاردن    0:11الخميس )  -االثنيين  
  

 :الدورات المقدمة :  

لقراءة ا  ●    المواد االجتماعية   ●    
 الفن و الموسيقى   ●     الحساب  ●  
 الرياضة البدنية   ●    العلوم   ●  

    
 

VCAP    : البرامج الصيفية لطالب المدرسة الثانوية 
  -- 

حزيران    51-—أيار 51الجمعة ) -االثنين  طالب المدرسة الثانوية       
 
 

سييقدم البرنامج ساعات موسعة لتمكن الطالب من المزيد من المرونة  للعمل  على الواجبات و اجراء االختبارات  و   
 الحصول  على الدعم المطلوب الكمال الدورات بنجاح 

  
credit. يمكن لطالب الصف الثامن أن يأخذوا دورتين من دورات المدرسة الثانوية للحصول على 

 
   

 55اللغة االنكليزية  55اللغة  االنكليزية 51اللغة االنكليزية     9االغة االنكليزية    ●  
     AQR ,  3الرياضيات  5, الرياضيات   5ا لرياضيات   ●   
 تاريخ أمريكا,تاريخ العاالم  ,الدراسات العالمية ,الحكومة     ●  
 علم االحياء و الكمياء و العلوم الفيزيائية .  ●   

  2  & 1  PE ●                  و الصحة 
  دورة االعاقة المتعددة في المدرسة الثانوية   ●  

         

 وو و بالنسبة للطالب الذين يتم خدمتهم في الفصول الدراسية المتعددة االعاقة .ستعالج المدرسة الصيفية و تُعزز معايير التعلم الممتدة  
Google Classroom    ( سيقوم الطالب و العائالت  بتسجيل  الدخول الى  21 –و الرياضيات )من صف الكندركاردن  ELA بوالية أهايو 

للوصول الى المواد من نظام تعليمي فريد باالضافة الى االنشطة التي يوجهها المعلم  اذا كان الطالب في المرحلة الثانوية و مسجل في      
المدرسة الصيفية الخيارية ,فينبغي على مقدمي الرعاية تحديد الدورة للفصول االلكترونية لذوي متعددي االعاقة ستتناول هذه الدورة   

Ohio Alternate Assessment   و الرياضيات و تعزز المفاهيم الهامة لالستعداد المتحانELA   مجاالت محتوى 
   

   

        :www.ccssummer.org        للحصول على تفاصيل كاملة قم  بتسجيل الدخول الى 
 

FACTLine@columbus.k12.oh.             :الى     FACTLine ارسل بريدا  الكترونيا         

COLUMBUS CITY SCHOOLS                      www.ccssummer.org 

 
مدارس مدينة كولمبوس  ستواصل (CCS)الدراسة االكاديمية  عبر    

 
 االنترنيت من خالل تقديم برنامج المدرسة الصيفية بشكل الكتروني  للطالب لمدة  شهر 

تموز    51حزيران  الى   51ستبدأ خبرة المدرسة الصيفية في مدارس كولمبوس من  
 البرنامج مجاناً لطالب مدارس كولمبوس للمسجلين في المدرسة الصيفية   

 

http://www.ccsoh.us/

