
 2020مواقع وأوقات المدرسة الصيفية لعام 
 ( انظر وصف المساق لمزيد من التفاصيل) المدرسة المتوسطة

 أهلية المشاركة  األوقات  التواريخ  البرنامج الموقع 

Kenmore 

 

 

تقوية على مستوى المقاطعة  مساقات تعويض و

في اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم، بما  

في ذلك مختبر القراءة والكتابة ومساقات تطور  

 (ELDاللغة اإلنجليزية )

6 /7 -  7 /8 

  

 صباًحا 9:55 -صباًحا   7:45الفترة األولى:  

 ظهراً  12:15 -صباًحا   10:05الفترة الثانية: 

 

 

طالب الصف السادس أو السابع الذين يحتاجون إلى وقت إضافي  

 توقيع المعلم على استمارة التطبيق يجبلمحتوى؛ ودراسة إضافية ل

Kenmore  الديمقراطية في العمل 

Democracy in Action 

سكان أرلينغتون فقط؛ الطالب على مستوى المقاطعة الذين أكملوا   ظهراً  12:15 -صباًحا  7:45 31/7  - 20/7

 الصف السادس أو السابع أو الثامن

Kenmore  رحالت جوجل األدبيةGoogle Lit Trips 6 /7 -  7 /8 

  

 صباًحا 9:55 -صباًحا   7:45الفترة األولى:  

 ظهراً  12:15 -صباًحا   10:05الفترة الثانية: 

سكان أرلينغتون فقط؛ الطالب على مستوى المقاطعة الذين أكملوا  

 الصف السادس أو السابع أو الثامن

Kenmore  الفترة الفاصلةInterlude 6 /7 -  7 /8  7:45  المحددين على مستوى المقاطعة التربية الخاصةطالب  ظهراً  12:15 -صباًحا 

Kenmore  مقدمة في الجبر 

Introduction to Algebra 

6 /7 -  7 /8 

  

 صباًحا  9:55  - 7:45الفترة األولى:  

 ظهراً  12:15 -صباًحا   10:05الفترة الثانية: 

  7الطالب على مستوى المقاطعة الذين أكملوا مساق رياضيات  

 SOLيير التعلم أو أعلى، واجتازوا اختبار معا Bبدرجة 

Kenmore  انطالقة نحو الجبر 

Jumpstart Toward Algebra 

6 /7 -  7 /8 

  

 صباًحا  9:55  - 7:45الفترة األولى:  

 ظهراً  12:15 -صباًحا   10:05الفترة الثانية: 

  6الطالب على مستوى المقاطعة الذين أكملوا مساق رياضيات  

 SOLأو أعلى، واجتازوا اختبار معايير التعلم  Bبدرجة 

Kenmore أكاديمية القيادة في القضايا العالمية 

Leadership Academy on Global 

Issues 

على مستوى المقاطعة الذين أكملوا  سكان أرلينغتون فقط؛ الطالب  ظهراً  12:15 -صباًحا  7:45 7/ 17  - 7/ 6

 الصف السادس أو السابع أو الثامن

Kenmore  المهارات الحياتية الوظيفية 

Functional Life Skills 

 المحددين على مستوى المقاطعة التربية الخاصةطالب  ظهراً  12:15 -صباًحا  7:45  8/ 7  - 7/ 6

Kenmore   برنامج التدخل المتعدد للطالب المصابين

 MIPAبالتوحد 

 المحددين على مستوى المقاطعة التربية الخاصةطالب  ظهراً  12:15 -صباًحا  7:45  8/ 7  - 7/ 6

Kenmore  أكاديمية القراءة والكتابة الصيفية 

Summer Literacy Academy 

 مستوى المقاطعة بموافقة من مكتب اإلنصاف والتميز الطالب على  ظهراً  12:15 -صباًحا  7:45  8/ 7  - 7/ 6

سكان أرلينغتون فقط؛ الطالب على مستوى المقاطعة الذين أكملوا   بعد ظهر الجمعة -صباح االثنين  B 6 /7 -  10 /7مختبر خارجي جلسة  مختبر خارجي

 الصف السادس أو السابع أو الثامن

The Heights  برنامج شرايفرShriver 6 /7 -  7 /8  8:00  المحددين على مستوى المقاطعة التربية الخاصةطالب  ظهراً  12:00 -صباًحا 

 

  




