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

 أهلية المشاركة  األوقات  التواريخ  البرنامج الموقع 

Washington-

Liberty 

تقوية على مستوى  مساقات تعويض و

المقاطعة في اللغة اإلنجليزية والرياضيات  

والدراسات االجتماعية والعلوم، بما في ذلك  
مختبر القراءة والكتابة ومساقات تطور اللغة  

 (ELDاإلنجليزية )

6 /7 -  7 /8 

  

 صباًحا   10:45صباًحا إلى    7:45الفترة األولى:  

بعد   2:15  - صباًحا    11:15الفترة الثانية:  

 الظهر

الذين يحتاجون إلى  12أو  11أو    10أو  9أو    8طالب الصفوف  

ساعات  حصول على اللل ات الثانوية المتاحةمساقإحدى إعادة 

المعتمدة، بما في ذلك الطالب الذين يحتاجون إلى إعادة المساق  
 التعلم المرتبط بهبسبب عدم اجتيازهم الختبار معايير 

Washington-
Liberty 

 مساق الكتابة لمعايير التعلم 
Writing SOL course 

ولم    11الذين اجتازوا مساق اللغة اإلنجليزية    12أو    11طالب الصفوف    ظهراً  2:15 -صباًحا  7:45 7/ 10  -  7/ 6
 يجتازوا اختبار الكتابة لمعايير التعلم 

Washington-

Liberty 

لساعات المعتمدة على مستوى  ل العمل الجديد  

 المقاطعة 
Countywide New Work for Credit 

6 /7 -  7 /8 

  
الذين يسعون إلى اكتساب الساعات   12-9الطالب في الصفوف    ظهراً  2:15 -صباًحا  7:45

المعتمدة للثانوية في مساق معين؛ تعتمد األهلية على متطلبات 
ومرشد   المادةالمساق الفردية. يجب توقيع معلم حالي من معلمي 

 المدرسة على استمارة الطلب. 

 8/ 7  - 7/ 6 المدمجةالمساقات  

  

  2:15 -صباًحا   7:45جمعة    ، اربعاء   ، اثنين 

  ظهراً 

 8/ 7  - 7/ 6 المساقات االفتراضية  

  
  ظهراً  2:15 -صباًحا   7:45خميس  ،ثالثاء

 مختبر مفتوح

Washington-
Liberty 

 المهارات الحياتية الوظيفية 
Functional Life Skills 

6 /7 -  7 /8 
  

 المحددين على مستوى المقاطعة التربية الخاصةطالب   صباًحا  11:45 -صباًحا  7:45

Washington-

Liberty 

برنامج التدخل المتعدد للطالب المصابين  

 MIPAبالتوحد 

6 /7 -  7 /8 

  

 المحددين على مستوى المقاطعة التربية الخاصةطالب   صباًحا  11:45 -صباًحا  7:45

Washington-

Liberty 

 PEP 6 /7 -  7 /8برنامج االستعداد للتوظيف 

  

 المحددين على مستوى المقاطعة التربية الخاصةطالب   صباًحا  11:45 -صباًحا  7:45

The Heights  برنامج شرايفرShriver 6 /7 -  7 /8 
  

 المحددين على مستوى المقاطعة التربية الخاصةطالب  ظهراً  12:00 -صباًحا  8:00

مدرسة أرلينغتون  

 المجتمعية الثانوية
Arlington 

Community High 

School 

 8/ 7  - 7/ 6 مساقات عبر اإلنترنت 

  

الطالب الملتحقين حاليًا في مدرسة أرلينغتون المجتمعية الثانوية  يختلف )انظر وصف المساق( 

 لمزيد من المعلوماتفقط؛ يرجى التواصل مع موظفي المدرسة 

 ( النهاريةELمساقات متعلم اللغة اإلنجليزية )

 

6 /7 -  7 /8 

  

 صباًحا   10:00صباًحا إلى    7:30الفترة األولى:  

بعد   12:40  - صباًحا    10:10الفترة الثانية:  

 ظهر

 ( المسائية ELمساقات متعلم اللغة اإلنجليزية )
 

 مساءً  9:30 -مساًء  6:30الخميس -االثنين 8/ 6  - 7/ 6

New Directions  لساعات المعتمدة لالعمل الجديد 

New Work for Credit 

6 /7 -  7 /8 

  

فقط؛ يرجى   New Directionsالطالب الملتحقين حاليًا بمدرسة  بعد الظهر  2:15 -صباًحا  7:45

 التواصل مع موظفي المدرسة لمزيد من المعلومات

 8/ 7  - 7/ 6 تقوية تعويض و
  

 صباًحا   10:45  - صباًحا    7:45الفترة األولى:  
 بعد الظهر   2:15  - صباًحا    11:15الفترة الثانية:  

Wakefield 

 

 جسر الصيف للتنسيب المتقدم 

AP Summer Bridge 

 ً طالب ويكفيلد فقط الذين سوف يسجلون في مساقات التنسيب المتقدم   ظهراً  1:00 -صباًحا  8:00 يُحدد الحقا

. يرجى التواصل مع مكتب اإلرشاد في مدرسة  21- 2020عام ل
 ويكفيلد في شهر مارس للتعرف على مواعيد البرنامج.

Wakefield 

 

 مشروع التخرج 

Senior Project 

طالب الصف الثاني عشر في ويكفيلد الذين لم يكملوا مشروع   بعد الظهر  3:00 -صباًحا  9:00 7/ 2  -  6/ 22

التخرج األول لتلبية متطلبات التخرج؛ يرجى التواصل مع موظفي  

 المدرسة لمزيد من المعلومات 

Washington-

Liberty 

 مقدمة إلى المساقات المتقدمة 

Intro to Advanced Courses 

  12-9ليبرتي فقط الذين يدرسون في الصفوف  -طالب واشنطن ظهراً   12:00  - صباًحا    9:00 25/8  - 17/8

 حالياً وسوف يسجلون في مساقات متقدمة في الخريف 

  




