
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

 الموقع
 

 Challengerمدرسة 
Elementary 

 

 الحضور
  4. المدرسة الصیفیة ھي برنامج مدتھ  بالغ األھمیة إن الحضور

أسابیع وبدوام نصفي فقط، لذا یرجى االلتزام بالحضور. یُطلب من  
 أولیاء األمور االلتزام بإحضار أطفالھم إلى المدرسة الصیفیة كل یوم. 

 
 الجدول الزمني 

 یولیو  30-یولیو  6
 اإلثنین، الثالثاء، 
 صفوف بالحضور شخصیًا 12:00- 9:00       الخمیس، الجمعة

 صف عبر اإلنترنت  12:00-9:00 أیام األربعاء
 ورحالت میدانیة افتراضیة 

 
 النقل 

 Challengerتقدم خدمة نقل معدلة بالحافلة إلى مدرسة 
Elementary School . 

 
 

 ھل لدیك أسئلة؟
اإللكتروني للمدرسة الصیفیة للحصول على  یرجى زیارة الموقع  

 مزید من المعلومات أو التواصل مع: 
 

 كیرا أندرسون، منسقة شؤون المدرسة الصیفیة
  البرید اإللكتروني:

andersonkd@mukilteo.wednet.edu 
        

 للغة اإلنجلیزیةجین كایوني، منسقة شؤون متعلمي ا
البرید اإللكتروني:         

caionejp@mukilteo.wednet.edu 
 

 

 

 التسجیل  
یونیو. یرجى التواصل   1البرنامج متاح للمدعوین فقط حتى 

 مع مدرستك للحصول على معلومات قائمة االنتظار.

 
 سیتلقى الطالب دعوة  

األسبوع األول من لحضور المدرسة الصیفیة من معلمھم في 
 مایو مع رابط التسجیل. 

 
لضمان الحصول على مكان، ینبغي للطالب التسجیل عن  

طریق اإلنترنت أو إعادة نموذج التسجیل المكتمل إلى  
 . 2021یونیو  1معلمھم في موعد أقصاه 

 
یمكن العثور على مزید من المعلومات على الموقع   

 اإللكتروني للمدرسة الصیفیة على الرابط: 
 

https://www.mukilteoschools.org/domain/2075 
 
 
في أواخر شھر یونیو، ستُرَسل حزمة معلومات عن طریق 

البرید تتضمن معلومات مھمة بشأن المدرسة الصیفیة بما في 
 ذلك: 

 نماذج اإلقرارات  •
 اسم المعلم  •
 معلومات النقل  •
 بطاقة االسم للوصول/االنصراف  •

 
 

 
 الرسوم الدراسیة 
لجمیع الطالب   مجانیةالمدرسة االبتدائیة الصیفیة 

 الحاضرین. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المدرسة
االبتدائیة الصیفیة 

2021 
-یولیو 6الثالثاء، 

 یولیو 30لجمعة، ا

 ملتزمون بتحقیق النجاح لكل طالب 

mailto:andersonkd@mukilteo.wednet.edu
mailto:andersonkd@mukilteo.wednet.edu
mailto:caionejp@mukilteo.wednet.edu
https://www.mukilteoschools.org/domain/2075


 
 

حتى   فقط  للمدعوین  متاح  مع    1البرنامج  التواصل  یرجى  یونیو. 
 مدرستك للحصول على معلومات قائمة االنتظار.

 
 وصف البرنامج: 

ُصمم البرنامج للطالب الحالیین في الصف الخامس في منطقة 
Mukilteo  التعلیمیة الذین یرغبون في فھم التوقعات المتعلقة

بالمرحلة المتوسطة بشكل أفضل. سیتضمن البرنامج استراتیجیات 
لالنتقال الناجح مثل: أنواع المقررات، األنشطة واأللعاب الریاضیة 

جاح (مھارات الدراسة، إدارة وتنظیم المتاحة للطالب، نصائح للن
الوقت). سیكون البرنامج تفاعلیًا وسیركز على العقلیة المؤمنة 

بالتطور، والحفاظ على المھارات األكادیمیة، والتعلم القائم على  
إلعداد الطالب من أجل بدایة  STEAMالمشروعات حسب منھج 

 جیدة ألعوام المرحلة المتوسطة. 
 

 
 
 

 الصفوف  جمیع
 مساءً   12:00-صباًحا 9:00ضور شخصیًا اإلثنین، الثالثاء، الخمیس، الجمعة بالح 

 مساءً  12:00-صباًحا 9:00الصفوف عبر اإلنترنت أیام األربعاء فقط          

 
 

 یتم ملء الصفوف على أساس
 . أسبقیة الحضور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعلیمیة إلى القواعد واللوائح Mukilteoتمتثل منطقة 
 الفیدرالیة وتلك الخاصة بالوالیة وال تمارس التمییز

 في أي برامج أو أنشطة على أساس الجنس أو العرق
 األصل القومي أو العمر أو حالةأو العقیدة أو الدین أو اللون أو 

 المحاربین القدامى أو الحالة العسكریة أو التوجھ الجنسي أو التعبیر الجنسي
 أو الھویة أو اإلعاقة أو استخدام كلب إرشاد مدرب

 أو حیوان مدرب للمساعدة وتمنح فرًصا متساویة إلمكانیة االلتحاق
 والمجموعات الشبابیة المخصصة األخرى. Boy Scoutsبمنظمة الكشافة 

مع األسئلة والشكاوى المتعلقة  لقد تم تعیین األفراد التالي ذكرھم للتعامل
 التمییز: بادعاءات

 )،1325-356-425بروس ھوبرت ( -مسؤول الباب التاسع 
 )،1277 -356-425لیزا بیتش ( - 504ومنسقة القسم 
 ارین موسكرك -تسھیالت اإلعاقة /ADAومنسقة قانون 

 Sharon Drive in)، ویوجد الجمیع في العنوان 425-356-1330(
Everett, WA 98204 . االستفسارات المتعلقة بقانونADA/ تسھیالت

 اإلعاقة
 Sno-Isle TECH Skills Centerینبغي توجیھ المسائل المتعلقة بمركز 

 )2220-348-425إلى ماجي باجویل، المدیرة (
 .Airport Road in Everett, WA 98204 9001على العنوان 

 

 مقدمة للمرحلة المتوسطة

یونیو. یرجى  1البرنامج متاح للمدعوین فقط حتى  
للحصول على معلومات قائمة التواصل مع مدرستك 

 االنتظار.

 وصف البرنامج:
البرنامج مقدم إلى الطالب الحالیین في الصفوف من 

 Mukilteoالروضة إلى الصف الرابع في منطقة 
لتقدیم تعلیم تفاعلي والعمل على  التعلیمیة. ُصمم البرنامج

تطویر اللغة للطالب الذین یقل أداؤھم عن مستوى الصف. 
الفرصة لبناء مھاراتھم في القراءة والكتابة  سیتاح للطالب

والریاضیات من خالل مجموعة متنوعة كبیرة من 
األنشطة وسیكونون مستعدین بشكل أفضل للعام الدراسي 

 المقبل متمتعین بعقلیة إیجابیة تؤمن بالتطور.
 
 

 الجدول الیومي للمدرسة الصیفیة
 

 نامج سیشارك الطالب في بر—مھارات القراءة والكتابة
متوازن للقراءة والكتابة ینطوي موضوعھ الرئیسي 
على العقلیة المؤمنة بالتطور یتضمن استراتیجیات 

 تعلیمیة متنوعة.
 STEAM— سیشارك الطالب في تجارب وعملیات

(العلوم، التكنولوجیا،  STEAMمحاكاة تطبیقیة لمنھج 
 الھندسة، الفن، الریاضیات).

 سیمارس الطالب أنشطة حركیة خالل —النشاط الصیفي
 الیوم وسیتتبعون "األمیال" التي یقطعونھا.

 سیتاح للطالب إمكانیة الوصول إلى كتب المكتبة —المكتبة
 العامة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لصفوف  Power Upبرنامج  
 الروضة إلى الصف الرابع
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