
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدارس آرلینغتون العامة
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 العامة  آرلینغتون مكتب المدرسة الصیفیة في مدارس 
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 مھمةنھائیة تواریخ ومواعید 
 

 مارس 5، الخمیس

 مدارس آرلینغتون العامة  الصیفیة في امج البرالتسجیل لجمیع افتتاح 

 

 أبریل 3، الجمعة

 االبتدائیة والمتوسطة للمرحلة برامج المختبرات الخارجیة آخر موعد للتسجیل في 

 

 مایو 1الجمعة، 

 : في  آخر موعد للتسجیل

 و)   ةالخارجی  ات(باستثناء المختبر االبتدائیةللمرحلة برامج التقویة 

 ) ة الخارجی  اتالمتوسطة والثانویة (باستثناء المختبرلمدارس ل المساقات اإلثرائیة

 ) واالفتراضیة المدمجة ات (بما في ذلك المساقامج العمل الجدید للمدرسة الثانویة لمساقات الساعات المعتمدة ن بر

 

 یونیو 5الجمعة، 

 : في  آخر موعد للتسجیل

 والتقویة للمدارس المتوسطة  اإلكماالتمساقات 

 والتقویة للمدارس الثانویة  اإلكماالتمساقات 

 Shriverبرنامج شرایفر

 

 یونیو 22االثنین، 

صباًحا إلى   8:00من الساعة  Syphax Education Center التعلیميصیفاقس الحالیین في مركز الثانویة آرلینتغون العامة مدارس  التسجیل المتأخر لطالب
 مساًء.  7:00الساعة 

 

 یولیو 6 ،االثنین

 المدرسة الصیفیة  منالیوم األول 
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 أرقام الھواتف 
 

  5350-228-703 مدرسة أرلینغتون المجتمعیة الثانویة
 4747-228-703حدائق ومنتزھات مقاطعة أرلینغتون 

  8632-228-703الطفولة المبكرة
  8045-228-703فنون اللغة اإلنجلیزیة

 6167-228-703صحة 
 6135-228-703ریاضیات 

 2117-228-703االتجاھات الجدیدة 
 6095-228-703مكتب متعلمي اللغة اإلنجلیزیة 

  6166-228-703مختبر خارجي/علوم
 6440-228-703 شرایفر  برنامج

 6140-228-703دراسات اجتماعیة/تاریخ/اقتصاد 
 6040-228-703  التربیة الخاصة

 6069-228-703 الصیفیة یوم الممتدالبرامج 
 8670-228-703النقل 

 6700-228-703في ویكفیلد  AP Summer Bridge جسر الصیف للتنسیب المتقدم
 6666-228-703ویكفیلد التخرج في  مشروع 

 6250-228-703لیبرتي -واشنطنالمساقات المتقدمة في  إلىمقدمة 
 6096-228-703 -لغات العالم 

 
  



 معلومات عامة

 التسجیل
التسجیل في   APS. یجب على طالب مدارس أرلینغتون العامة WWW.APSVA.USضمن ھذا الكتالوج وعلى اإلنترنت على    متاحة نماذج التسجیل

البتدائیة على طالب مدارس أرلینغتون العامة الحالیین ویتم عن  تصر التسجیل في البرامج الصیفیة للمرحلة ایق. 20-2019خالل العام الدراسي  مدارسھم
 یونیو.   29في لطالب المرحلة االبتدائیة خرى  الحافالت ومعلومات أمعلومات مواقف یتم إرسال رسائل الترحیب ووف طریق الدعوة فقط. س 

اعتباًرا من   PARENTVUEمتاحة إلكترونیاً في  لطالب المرحلة الثانویة تكون رسائل الترحیب والجداول الزمنیة ومعلومات مسار الحافالتوف  س
  ، ما لم یتم طلب ذلك على وجھ التحدید في نموذج التسجیلعبر البرید وسیتم إتاحتھا عبر اإلنترنت فقط  لن یتم إرسال ھذه المعلومات. 2020یونیو  30

 . ةالثانوی  الخاص بطالب المرحلة
یونیو   22في  Syphax Education Centerالتعلیمي  صیفاقس ثانویة في مركزة المدارس أرلینتغون العامالتسجیل المتأخر لطالب افتتاح  یتم  وفس

لطالب المدارس المتوسطة والثانویة الحالیین الذین یحتاجون إلى  فقط یُسمح بالتسجیل خالل ھذا الوقت   مساًء. 7:00صباًحا إلى الساعة   8:00من الساعة 
 . تكرار مساق

 
 حالیًا بمدارس أرلینغتون العامة   اإلجراءات الخاصة بالطالب غیر الملتحقین

دارس أرلینغتون العامة ال یُسمح للطالب غیر الملتحقین بمدارس أرلینغتون العامة حضور البرامج االبتدائیة. یجب على طالب المرحلة الثانویة غیر الملتحقین بم 
یجب على طالب    . التابعة لمدارس أرلینغتون العامة   حي مدرسة ال في    یاً مول بھا والتسجیل شخص أرلینغتون تلبیة جمیع متطلبات التسجیل المع   الذین یقیمون في 

 المقیمین مع أحد الوالدین ، باستثناء الطالب  درسة الصیفیة وسیُطلب منھم دفع رسوم غیر المقیمین المرحلة الثانویة غیر المقیمین في أرلینغتون التسجیل في مكتب الم 
 الصیف. قانوني في أرلینغتون لفصل  ال وصي  ال أو  

تعبئة   باإلضافة إلى   ما یلي، خارج مقاطعة أرلینغتون) تقدیم    و أ یقیمون داخل   كانوا (سواء  غیر الملتحقین بمدارس أرلینغتون العامة  یجب على جمیع الطالب  
 : ودفع الرسوم   نماذج التسجیل 

 سلبیة.   النتیجة   وكانت   2020السل بعد شھر یونیو    اإلصابة بمرض تقییم مخاطر  أن الطالب قد خضع ل  لیل على السل أو تقدیم د  للكشف عن الجلد  اختبار  
 .تطعیم كاملة سجالت  

قامة مع أحد الوالدین أو الوصي القانوني من أجل التأھل  قیمون في أرلینغتون تقدیم إثبات اإل الذین ی غیر الملتحقین بمدارس أرلینغتون العامة    یجب على الطالب 
من   ة متوفر (   الخاصة بمدارس أرلینغتون العامة  Bو   A  إیجار، أو عن طریق ملء نماذج   أو سند یتم إثبات اإلقامة عن طریق تقدیم نسخة من عقد    لرسوم اإلقامة. 

، أو عبر اإلنترنت على APS Welcome Center  ،2110Washington Blvd   ،22204مدارس أرلینغتون العامة  ترحیب  خالل مركز  
apsva.us/student-services/residency ( وصایة. إثبات    تم طلب تقدیم قد ی   . كما 

 
 المواعید النھائیة 

الخاصة   Pre-Kبرامج ما قبل الروضة  لحضور مسبقًا  المسجلینالطالب الجدد إن . یُمنع حضور المساقات بدون التسجیل فیھا. المواعید النھائیة للتسجیل ثابتة
 لیسوا مؤھلین لاللتحاق بالمدرسة الصیفیة.  2020خریف عام ب 
 

 الرسوم والمبالغ المستردة 
  . ال یُقبلArlington Public Schools العامة أرلینغتونمدارس باسم الشیكات أو الحواالت المالیة توجیھ الدفع بالكامل في وقت التسجیل. یجب ستحق ی 
 بطاقات االئتمان.نقداً أو من خالل  الدفع

  دون ویع  معتمدة خالل العام الدراسي والالساعات  من مساقات ال مساق مرحلة الثانویة الذین یجتازونطالب الالتقویة إال لمساقات ال یمكن استرداد رسوم 
 في المدرسة الصیفیة.  المساقبحاجة إلى إعادة حضور 
،  یونیو فقط 26لغایة ، لطالب الثانویة New Workالخاصة بمساقات التقویة ومساقات العمل الجدید (مطروًحا منھا رسوم اإللغاء) یمكن استرداد المبالغ 

 وفقط إذا: 
 ؛ من مرض طویل (مع تقدیم مالحظة من الطبیب)یعاني كان الطالب 

 ؛ أو للطالبالمباشرة  أحد أفراد األسرة وفاة
 اإلقامة خارج أرلینغتون.نقل 

 . یجب إرسال الطلبات مباشرة إلى المسجل الذي استلم الطلب األصلي. لن یتم النظر في الطلبات المتأخرة. 2020یونیو  26آخر یوم لطلب استرداد األموال ھو  
 

 ة والمنح الدراسیة الرسوم المخفض
. یرجى  فقط  الرسوم المخفضة للطالب الذین یقیمون حالیًا في أرلینغتون والذین یتلقون وجبات مجانیة أو بأسعار مخفضة خالل العام الدراسي یتم إتاحة

 . للحصول على الرسوم المخفضة مؤھل أن الطالب اإلشارة في نموذج التسجیل إلى 
قبل تقدیم نموذج التسجیل    المدرسة مع مدیر للطالب مدیر كل مدرسة. یرجى مناقشة االحتیاجات الفردیة بشكل محدود من خالل المنح الدراسیة  یتم إتاحة

 حتى یتمكن من تقدیم المزید من المعلومات. 
 

 

 



 الدوامقواعد 
الثانویة، ال یتم منح أي عالمة أو ساعة  والمدارس المتوسطة برامج المستمر في المدرسة الصیفیة أمًرا بالغ األھمیة في جمیع المراحل الدراسیة. في  الدوامیعد 

 لساعات المعتمدةمساقات ا لة للمدرسة الثانوی العمل الجدید  برنامجالطالب أكثر من ثالث غیابات (یُسمح بغیابین كحد أقصى في كون فیھ على معتمدة ألي مساق ی 
high school New Work for Credit classes  یتأخرون عن . الطالب الذین تأخیرات كغیاب واحدتم اعتبار الثالث مرات، ی  الدوامفي الطالب ). إذا تأخر

 .اعتبارھم متغیبینقبل انتھائھا بعشرین دقیقة، یتم   یغادرون الحصةدقیقة أو الذین  20 تزید عن لمدة الدوام
 في األسرة. حالة حضور المحكمة أو حدوث وفاة  ، حتى فيفي المدرسة الصیفیةال توجد غیابات بعذر 

ار في البرنامج الصیفي وسیتم سحب  لمدرسة الثانویة) من االستمرل العمل الجدید مساقات  (غیابان عن   اتغیاب یتجاوزون ثالث لن یتمكن الطالب الذین 
 . تسجیلھم

 
 النقل

طالب المرحلة االبتدائیة   یكون، یجب أن فقط. للتأھل لخدمة النقل المدرسي برامج المدارس المتوسطة والثانویة في بدایة ونھایة الیوملحافالت الیتم توفیر وف س
یرجى توجیھ أي  موقع المدرسة الصیفیة. طالب المرحلة الثانویة على بعد میل ونصف من و، ى األقل من موقع المدرسة الصیفیةعلى بعد میل واحد علمقیمین 

 مساًء.  6:00صباًحا إلى الساعة   6:00. یفتح مركز االتصال من الساعة 8670-228-703استفسار حول الحافالت إلى مكتب النقل من خالل 
 

 ورسائل الحافالت مواعید ل جداو
إلى طالب المرحلة االبتدائیة (وطالب المرحلة الثانویة الذین  أخرى الحافالت ومعلومات  واقفممعلومات یتم إرسال رسائل الترحیب وجداول المواعید ووف س

. یجب على اآلباء الترتیب لمرافقة األطفال الصغار من وإلى موقف  2020یونیو  29وجھ التحدید) عن طریق البرید األمریكي في  على یطلبون نسًخا مطبوعة
 . الحافلة

 
 خدمة الطعام

في أواخر   apsva.us/food-and-nutrition-servicesعلى موقع الویب الخاص بخدمة الطعام على طعام خدمات ال إتاحة المعلومات المتعلقة ب یتم سوف 
 الربیع.

 
  



 2020مواقع وأوقات المدرسة الصیفیة لعام 
 ) انظر وصف المساق لمزید من التفاصیل( المدرسة االبتدائیة

 أھلیة المشاركة  األوقات  التواریخ  البرنامج الموقع 

Ashlawn 
 

وبرنامج الطالب   ،Pre-Kما قبل الروضة 
  SEEDالمشاركون في الھندسة والتصمیم 

  التربیة الخاصة المستقلة، وK-5للصفوف  
Self-Contained Special Education 

 ظھراً   12:30صباًحا إلى   8:30 7/ 31  - 7/ 6
 

صفوف ما  المن خالل الدعوة فقط. الطالب الذین یحتاجون إلى التقویة في  
و   Glebeو  Discoveryو  Ashlawnمن  K-5قبل الروضة و  
Jamestown  وMcKinley  وNottingham  وTaylor    و
Tuckahoe . 

Ashlawn 
 

 ظھراً   12:30صباًحا إلى   Reading Camp 6 /7 -  31 /7 8:30مخیم القراءة  
 

 K-5المحددین على مستوى المقاطعة في الصفوف   التربیة الخاصةطالب 

Ashlawn 
 

برنامج المھارات االجتماعیة للطالب ذوي  
 اإلعاقة

 ظھراً   12:30صباًحا إلى   8:30 7/ 31  - 7/ 6
 

 K-5المحددین على مستوى المقاطعة في الصفوف   التربیة الخاصةطالب 

Barrett  ما قبل الروضةPre-K  وبرنامج الطالب ،
  SEEDالمشاركون في الھندسة والتصمیم 

  التربیة الخاصة المستقلة، وK-5للصفوف  
Self-Contained Special Education 

 ظھراً   12:30صباًحا إلى   8:30 7/ 31  - 7/ 6
 

من خالل الدعوة فقط. الطالب الذین یحتاجون إلى التقویة في الصفوف ما  
 . Long Branchو   ASFSو  Barrettمن  K-5قبل الروضة و  

Barrett المھارات الحیاتیة الوظیفیةFunctional 
Life Skills 

 ظھراً   12:30صباًحا إلى   8:30 7/ 31  - 7/ 6
 

 K-5المحددین على مستوى المقاطعة في الصفوف   التربیة الخاصةطالب 

Barrett   برنامج التدخل المتعدد للطالب المصابین
 MIPAبالتوحد 

 ظھراً   12:30صباًحا إلى   8:30 7/ 31  - 7/ 6
 

 K-5المحددین على مستوى المقاطعة في الصفوف   التربیة الخاصةطالب 

Carlin Springs  ما قبل الروضةPre-K  وبرنامج الطالب ،
  SEEDالمشاركون في الھندسة والتصمیم 

  التربیة الخاصة المستقلة، وK-5للصفوف  
Self-Contained Special Education 

 ظھراً   12:30صباًحا إلى   8:30 7/ 31  - 7/ 6
 

من   K-5من خالل الدعوة فقط. الطالب في الصفوف ما قبل الروضة و  
Carlin Springs  وCampbell   .الذین یحتاجون إلى تقویة 

Carlin Springs  الفترة الفاصلةInterlude  6 /7 -  31 /7 8:30   ظھراً   12:30صباًحا إلى 
 

 K-5المحددین على مستوى المقاطعة في الصفوف   التربیة الخاصةطالب 

Carlin Springs  البرنامج التطویري لمرحلة ما قبل الروضة 
Pre-K Developmental  

 ظھراً   12:30صباًحا إلى   8:30 7/ 31  - 7/ 6
 

لمرحلة ما قبل   التربیة الخاصةیجب أن یكون الطالب ملتحقین بمساق 
 APS Pre-K specialالروضة في مدارس أرلینغتون العامة 

education   ) وأن یتأھلوا لخدمات السنة الدراسیة الممتدةESY  قبل (
الموعد النھائي للتسجیل. كما یجب أن یكون عمر الطالب من سنتین (بحلول 

 سنوات.  5) إلى 30/9/19تاریخ 

Drew   ما قبل الروضةPre-K، الطالب   وبرنامج
  SEEDالمشاركون في الھندسة والتصمیم 

  التربیة الخاصة المستقلة، وK-5للصفوف  
Self-Contained Special Education 

 ظھراً  1:00صباًحا إلى   9:00 7/ 31  - 7/ 6

 

من خالل الدعوة فقط. الطالب الذین یحتاجون إلى التقویة في الصفوف ما  
و   Drewو  Barcroftو  Abingdonو  Fleetمن  K-5قبل الروضة و  

Hoffman-Boston  وOakridge  وRandolph . 

Drew   التواصلCommunication 6 /7 -  31 /7 9:00   المحددین على مستوى المقاطعة في الصفوف   التربیة الخاصةطالب  ظھراً  1:00صباًحا إلىK-5 

Drew  الصم وضعاف السمع 
Deaf and Hard of Hearing 

 K-5المحددین على مستوى المقاطعة في الصفوف   التربیة الخاصةطالب  ظھراً  1:00صباًحا إلى   9:00 7/ 31  - 7/ 6

 Aمختبر خارجي جلسة  مختبر خارجي
 Cمختبر خارجي جلسة 

22/6 -  26/6 
20/7 -  24/7 

سكان أرلینغتون فقط؛ الطالب على مستوى المقاطعة الذین أكملوا الصف   بعد ظھر الجمعة -صباح االثنین 
 الرابع أو الخامس 

 

  



 2020مواقع وأوقات المدرسة الصیفیة لعام 
 ) انظر وصف المساق لمزید من التفاصیل( المدرسة المتوسطة

 أھلیة المشاركة  األوقات  التواریخ  البرنامج الموقع 

Kenmore 
 

 

تقویة على مستوى المقاطعة  مساقات تعویض و
في اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات والعلوم، بما  

في ذلك مختبر القراءة والكتابة ومساقات تطور  
 )ELDاللغة اإلنجلیزیة (

6 /7 -  7 /8 
  

 صباًحا 9:55 -صباًحا   7:45الفترة األولى:  
 ظھراً  12:15 -صباًحا   10:05الفترة الثانیة: 

 

 

طالب الصف السادس أو السابع الذین یحتاجون إلى وقت إضافي  
 توقیع المعلم على استمارة التطبیق یجبلمحتوى؛ ودراسة إضافیة ل

Kenmore  الدیمقراطیة في العمل 
Democracy in Action 

سكان أرلینغتون فقط؛ الطالب على مستوى المقاطعة الذین أكملوا   ظھراً  12:15 -صباًحا  7:45 31/7  - 20/7
 الصف السادس أو السابع أو الثامن

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

 صباًحا 9:55 -صباًحا   7:45الفترة األولى:  
 ظھراً  12:15 -صباًحا   10:05الفترة الثانیة: 

سكان أرلینغتون فقط؛ الطالب على مستوى المقاطعة الذین أكملوا  
 الصف السادس أو السابع أو الثامن

Kenmore  الفترة الفاصلةInterlude 6 /7 -  7 /8  7:45  المحددین على مستوى المقاطعة التربیة الخاصةطالب  ظھراً  12:15 -صباًحا 

Kenmore  مقدمة في الجبر 
Introduction to Algebra 

6 /7 -  7 /8 
  

 صباًحا  9:55  - 7:45الفترة األولى:  
 ظھراً  12:15 -صباًحا   10:05الفترة الثانیة: 

  7الطالب على مستوى المقاطعة الذین أكملوا مساق ریاضیات  
 SOLییر التعلم أو أعلى، واجتازوا اختبار معا Bبدرجة 

Kenmore  انطالقة نحو الجبر 
Jumpstart Toward Algebra 

6 /7 -  7 /8 
  

 صباًحا  9:55  - 7:45الفترة األولى:  
 ظھراً  12:15 -صباًحا   10:05الفترة الثانیة: 

  6الطالب على مستوى المقاطعة الذین أكملوا مساق ریاضیات  
 SOLأو أعلى، واجتازوا اختبار معاییر التعلم  Bبدرجة 

Kenmore أكادیمیة القیادة في القضایا العالمیة 
Leadership Academy on Global 

Issues 

على مستوى المقاطعة الذین أكملوا  سكان أرلینغتون فقط؛ الطالب  ظھراً  12:15 -صباًحا  7:45 7/ 17  - 7/ 6
 الصف السادس أو السابع أو الثامن

Kenmore  المھارات الحیاتیة الوظیفیة 
Functional Life Skills 

 المحددین على مستوى المقاطعة التربیة الخاصةطالب  ظھراً  12:15 -صباًحا  7:45  8/ 7  - 7/ 6

Kenmore   برنامج التدخل المتعدد للطالب المصابین
 MIPAبالتوحد 

 المحددین على مستوى المقاطعة التربیة الخاصةطالب  ظھراً  12:15 -صباًحا  7:45  8/ 7  - 7/ 6

Kenmore  أكادیمیة القراءة والكتابة الصیفیة 
Summer Literacy Academy 

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

سكان أرلینغتون فقط؛ الطالب على مستوى المقاطعة الذین أكملوا   بعد ظھر الجمعة -صباح االثنین  B 6 /7 -  10 /7مختبر خارجي جلسة  مختبر خارجي
 الصف السادس أو السابع أو الثامن

The Heights  برنامج شرایفرShriver 6 /7 -  7 /8  8:00  المحددین على مستوى المقاطعة التربیة الخاصةطالب  ظھراً  12:00 -صباًحا 

 

  



 2020مواقع وأوقات المدرسة الصیفیة لعام 
 ) انظر وصف المساق لمزید من التفاصیل( المدرسة الثانویة

 أھلیة المشاركة  األوقات  التواریخ  البرنامج الموقع 

Washington-
Liberty 

تقویة على مستوى  مساقات تعویض و
المقاطعة في اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات  

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

 )ELDاإلنجلیزیة (

6 /7 -  7 /8 
  

 صباًحا   10:45صباًحا إلى    7:45الفترة األولى:  
بعد   2:15  - صباًحا    11:15الفترة الثانیة:  

 الظھر

الذین یحتاجون إلى  12أو  11أو    10أو  9أو    8طالب الصفوف  
ساعات  حصول على اللل ات الثانویة المتاحةمساقإحدى إعادة 

المعتمدة، بما في ذلك الطالب الذین یحتاجون إلى إعادة المساق  
 التعلم المرتبط بھبسبب عدم اجتیازھم الختبار معاییر 

Washington-
Liberty 

 مساق الكتابة لمعاییر التعلم 
Writing SOL course 

ولم    11الذین اجتازوا مساق اللغة اإلنجلیزیة    12أو    11طالب الصفوف    ظھراً  2:15 -صباًحا  7:45 7/ 10  -  7/ 6
 یجتازوا اختبار الكتابة لمعاییر التعلم 

Washington-
Liberty 

لساعات المعتمدة على مستوى  ل العمل الجدید  
 المقاطعة 

Countywide New Work for Credit 

6 /7 -  7 /8 
  

الذین یسعون إلى اكتساب الساعات   12-9الطالب في الصفوف    ظھراً  2:15 -صباًحا  7:45
المعتمدة للثانویة في مساق معین؛ تعتمد األھلیة على متطلبات 

ومرشد   المادةالمساق الفردیة. یجب توقیع معلم حالي من معلمي 
 المدرسة على استمارة الطلب. 

 8/ 7  - 7/ 6 المدمجةالمساقات  
  

  2:15 -صباًحا   7:45جمعة    ، اربعاء   ، اثنین 
  ظھراً 

 8/ 7  - 7/ 6 المساقات االفتراضیة  
  

  ظھراً  2:15 -صباًحا   7:45خمیس  ،ثالثاء
 مختبر مفتوح

Washington-
Liberty 

 المھارات الحیاتیة الوظیفیة 
Functional Life Skills 

6 /7 -  7 /8 
  

 المحددین على مستوى المقاطعة التربیة الخاصةطالب   صباًحا  11:45 -صباًحا  7:45

Washington-
Liberty 

برنامج التدخل المتعدد للطالب المصابین  
 MIPAبالتوحد 

6 /7 -  7 /8 
  

 المحددین على مستوى المقاطعة التربیة الخاصةطالب   صباًحا  11:45 -صباًحا  7:45

Washington-
Liberty 

 PEP 6 /7 -  7 /8برنامج االستعداد للتوظیف 
  

 المحددین على مستوى المقاطعة التربیة الخاصةطالب   صباًحا  11:45 -صباًحا  7:45

The Heights  برنامج شرایفرShriver 6 /7 -  7 /8 
  

 المحددین على مستوى المقاطعة التربیة الخاصةطالب  ظھراً  12:00 -صباًحا  8:00

مدرسة أرلینغتون  
 المجتمعیة الثانویة

Arlington 
Community High 

School 

 8/ 7  - 7/ 6 مساقات عبر اإلنترنت 
  

الطالب الملتحقین حالیًا في مدرسة أرلینغتون المجتمعیة الثانویة  یختلف (انظر وصف المساق) 
 لمزید من المعلوماتفقط؛ یرجى التواصل مع موظفي المدرسة 

 ) النھاریةELمساقات متعلم اللغة اإلنجلیزیة (
 

6 /7 -  7 /8 
  

 صباًحا   10:00صباًحا إلى    7:30الفترة األولى:  
بعد   12:40  - صباًحا    10:10الفترة الثانیة:  

 ظھر

 ) المسائیة ELمساقات متعلم اللغة اإلنجلیزیة (
 

 مساءً  9:30 -مساًء  6:30الخمیس -االثنین 8/ 6  - 7/ 6

New Directions  لساعات المعتمدة لالعمل الجدید 
New Work for Credit 

6 /7 -  7 /8 
  

فقط؛ یرجى   New Directionsالطالب الملتحقین حالیًا بمدرسة  بعد الظھر  2:15 -صباًحا  7:45
 التواصل مع موظفي المدرسة لمزید من المعلومات

 8/ 7  - 7/ 6 تقویة تعویض و
  

 صباًحا   10:45  - صباًحا    7:45الفترة األولى:  
 بعد الظھر   2:15  - صباًحا    11:15الفترة الثانیة:  

Wakefield 
 

 جسر الصیف للتنسیب المتقدم 
AP Summer Bridge 

 ً طالب ویكفیلد فقط الذین سوف یسجلون في مساقات التنسیب المتقدم   ظھراً  1:00 -صباًحا  8:00 یُحدد الحقا
. یرجى التواصل مع مكتب اإلرشاد في مدرسة  21- 2020عام ل

 ویكفیلد في شھر مارس للتعرف على مواعید البرنامج.

Wakefield 
 

 مشروع التخرج 
Senior Project 

طالب الصف الثاني عشر في ویكفیلد الذین لم یكملوا مشروع   بعد الظھر  3:00 -صباًحا  9:00 7/ 2  -  6/ 22
التخرج األول لتلبیة متطلبات التخرج؛ یرجى التواصل مع موظفي  

 المدرسة لمزید من المعلومات 

Washington-
Liberty 

 مقدمة إلى المساقات المتقدمة 
Intro to Advanced Courses 

  12-9لیبرتي فقط الذین یدرسون في الصفوف  -طالب واشنطن ظھراً   12:00  - صباًحا    9:00 25/8  - 17/8
 حالیاً وسوف یسجلون في مساقات متقدمة في الخریف 

  



 2020رسوم المدرسة الصیفیة لعام 
 المدرسة االبتدائیة 

الرسوم  البرنامج
 الكاملة

 الرسوم المخفضة
(الطالب المقیمین في 

أرلینغتون الذین یتلقون 
وجبات مجانیة أو مخفضة 

 السعر)

 رسوم غیر المقیمین

  SEEDوبرنامج الطالب المشاركون في الھندسة والتصمیم  ،Pre-Kما قبل الروضة 
 K-5 للصفوف  

 طالب مدارس أرلینغتون العامة فقط، بموافقة مسبقة 56دوالر   150دوالر  

والصم وضعاف السمع   Communicationبما فیھا مساقات التواصل   التربیة الخاصةبرامج 
Deaf and Hard of Hearing ، الفترة الفاصلةInterlude  المھارات الحیاتیة الوظیفیة ،

Functional Life Skills برنامج التدخل المتعدد للطالب المصابین بالتوحد ،MIPA ،
  ومخیم القراءة  Pre-k Developmentalا قبل الروضة لمرحلة م  يتطویرالبرنامج ال

Reading Camp) .لطالب الذین یتلقون خدمات السنة الدراسیة الممتدة  مجاني ل الحضور
ESY  مایو) 1ولكن مع وجوب تقدیم نموذج التسجیل بحلول 

طالب مدارس أرلینغتون العامة فقط الذین كانوا  56دوالر   150دوالر  
وتلقوا   2020- 2019بدوام كامل خالل  فیھا ملتحقین
 التربیة الخاصة خدمات 

 الطالب المقیمین في أرلینغتون فقط  113دوالر   684دوالر   C  20/7/20  -24 /7 /20مختبر خارجي جلسة   A 22 /6 /20  – 26/6/20مختبر خارجي جلسة 

 
 

 

 

 المدرسة المتوسطة 

الرسوم  البرنامج
 الكاملة

 الرسوم المخفضة
(الطالب المقیمین في 

أرلینغتون الذین یتلقون 
وجبات مجانیة أو مخفضة 

 السعر)

 رسوم غیر المقیمین

تعویض وتقویة بما في ذلك الریاضیات واللغة اإلنجلیزیة والعلوم ومساقات تطور اللغة   مساقات
 )ELDاإلنجلیزیة (

 926دوالر   56دوالر   150دوالر  

والفترة   Englishواللغة اإلنجلیزیة  Mathبما في ذلك الریاضیات   التربیة الخاصةبرامج 
برنامج التدخل  و Functional Life Skillsوالمھارات الحیاتیة الوظیفیة    Interlude الفاصلة 

مجاني للطالب الذین یتلقون خدمات السنة   الحضور ( MIPAالمتعدد للطالب المصابین بالتوحد 
 یونیو)  5ولكن مع وجوب تقدیم نموذج التسجیل بحلول   ESYالدراسیة الممتدة 

طالب مدارس أرلینغتون العامة فقط الذین كانوا  56دوالر   150دوالر  
وتلقوا   2020- 2019ملتحقین فیھا بدوام كامل خالل 

 التربیة الخاصة خدمات 

 الطالب المقیمین في أرلینغتون فقط  77دوالر   380دوالر   Enrichment Coursesمساقات إثرائیة 

 الطالب المقیمین في أرلینغتون فقط  113دوالر   684دوالر   B  6 /7 /19 -  10/7 /20مختبر خارجي جلسة 

 طالب مدارس أرلینغتون العامة فقط  56دوالر   150دوالر   The heightsفي  Shriverبرنامج شرایفر 

 

یونیو من الساعة   22یُتاح التسجیل المتأخر فقط لطالب مدارس أرلینغتون العامة الحالیین الذین یحتاجون إلى تكرار مساق. سوف ینعقد التسجیل المتأخر في 
رلینغتون العامة  . لن یُسمح للطالب غیر الملتحقین بمدارس أSyphax Education Centerمساًء في مركز صیفاقس التعلیمي  7:00صباًحا إلى   8:00

 یونیو. 5بالتسجیل بعد 
 
 

 

 المدرسة الثانویة 



الرسوم  البرنامج
 الكاملة

 الرسوم المخفضة
(الطالب المقیمین في 

أرلینغتون الذین یتلقون 
وجبات مجانیة أو مخفضة 

 السعر)

 رسوم غیر المقیمین

 1,353دوالر   56دوالر   150دوالر   المواد الدراسیة)  مجاالت مساقات تعویض وتقویة (جمیع

والمھارات الحیاتیة   Englishواإلنجلیزیة  Mathبما في ذلك الریاضیات   التربیة الخاصةبرامج 
و برنامج التدخل المتعدد للطالب المصابین بالتوحد   Functional Life Skillsالوظیفیة 
MIPA  وبرنامج االستعداد للتوظیفPEP ) مجاني للطالب الذین یتلقون خدمات السنة   الحضور

 یونیو)  5ولكن مع وجوب تقدیم نموذج التسجیل بحلول   ESYالدراسیة الممتدة 

طالب مدارس أرلینغتون العامة فقط الذین كانوا  56دوالر   150دوالر  
وتلقوا   2020- 2019ملتحقین فیھا بدوام كامل خالل 

 التربیة الخاصة خدمات 

 677دوالر   56دوالر   150دوالر   Health I  1صحة 

 الطالب المقیمین في أرلینغتون فقط  56دوالر   150دوالر   SOLمساق الكتابة لمعاییر التعلم 

 2,794دوالر   87دوالر   300دوالر   New Work for Credit Coursesبرنامج العمل الجدید لمساقات الساعات المعتمدة  

 طالب مدارس أرلینغتون العامة فقط  56دوالر   150دوالر   The heightsفي  Shriverبرنامج شرایفر 

 

یونیو من الساعة   22یُتاح التسجیل المتأخر فقط لطالب مدارس أرلینغتون العامة الحالیین الذین یحتاجون إلى تكرار مساق. سوف ینعقد التسجیل المتأخر في 
بمدارس أرلینغتون العامة  . لن یُسمح للطالب غیر الملتحقین Syphax Education Centerمساًء في مركز صیفاقس التعلیمي  7:00صباًحا إلى   8:00

 یونیو. 5بالتسجیل بعد 
  



لعام   )APSفي مدارس أرلینغتون العامة ( لطالب المرحلة االبتدائیة نموذج التسجیل في المدرسة الصیفیة
2020 

 Arlington Public Schoolsیستحق الدفع بالكامل عند التسجیل؛ یرجى التأكد من توجیھ الشیكات إلى مدارس أرلینغتون العامة 
 یقتصر التسجیل في برامج التقویة على طالب مدارس أرلینغتون العامة المؤھلین ویتم عن طریق الدعوة فقط 

 
 الوصي (یرجى طباعة النموذج) /الوالد الجزء األول: یتم تعبئتھ من قبل 

یستوفي  المؤھلین للحصول على وجبات مجانیة أو مخفضة السعر خالل العام الدراسي. ھل  العامة لطالب مدارس أرلینغتون فقط لرسوم المخفضة یتم إتاحة ا
 ال  نعم  للحصول على وجبات مجانیة أو مخفضة السعر؟ طفلك متطلبات التأھیل 

 نموذج.) ال سوف یتم التحقق من الحالة عند معالجة(
 ل.یتم إتاحة المنح الدراسیة بشكل محدود من خالل مدیر كل مدرسة. یرجى مراجعة مدیر المدرسة لمزید من المعلومات قبل تقدیم نموذج التسجی 

          )#IDالعامة ( رقم تعریف طالب مدارس أرلینغتون
             االسم األول       االسم األخیر للطالب

                  20-2019صف                                         20-2019المدرسة 
                  /       /تاریخ المیالد  العمر

 ال  نعم  ؟ اللغة اإلنجلیزیة ھل یتقن الطالب        اللغة المستخدمة في المنزل 
             الرمز البریدي               العنوان

                                  الوالد/الوصي 
             الھاتف       البرید اإللكتروني

             الھاتف        للتواصل في حاالت الطوارئالشخص المحدد 
                 مستخدمة/مشاكل طبیةأدویة 

            مواعید البرنامج    موقع المدرسة الصیفیة 
 دوالر                     المساق  رمز     اسم المساق 

 : مختبر خارجيمساق تعبئة النموذج التالي عند التسجیل في یجب 
 ) 20/7-24/7(  Cجلسة  )          A  )22 /6-26/6جلسة  یرجى اإلشارة إلى الخیار المفضل:  

 ال  نعم  بالجلسة األخرى؟  إذا كان الخیار األول غیر متاح، فھل تقبل 
  APS Science Office ،2110العلوم في مدارس أرلینغتون العامة  مكتبوالشیك إلى عبأ موذج التسجیل المیرجى تقدیم ن ، مساق مختبر خارجيبالنسبة ل

Washington Blvd  ،Arlington VA 22204 . مختبر   مساق باإلضافة إلىمساق آخر لبطلب تقدمت . إذا لكل شقیق منفصلیرجى إرسال شیك
 .المحددالموعد النھائي مع االلتزام ب م إلى المسجل في مدرسة طفلك وتقدیمھوشیك منفصل  نموذج منفصل  خارجي، فیرجى تعبئة

استرداد جزء من المبالغ المالیة الخاصة بمساق مختبر خارجي،  ، وأنھ قد یتم أي مبالغ مالیة مقابل برامج التقویة ألي سبب من األسباب استردادرك أنھ لن یتم أد
تقدیم  وجوب خارج أرلینغتون. كما أدركانتقل للسكن ، أو للطفلوفاة في األسرة المباشرة من الطبیب)، أو حدثت مالحظة تقدیم مع (إذا كان طفلي مریًضا فقط 

 یونیو.  26موعد ال یتجاوز  العلوم في مدارس أرلینغتون العامة فيخارجي مباشرة إلى مكتب طلبات استرداد األموال الخاصة بمساق مختبر 
                  التاریخ      توقیع الوالد/الوصي 

 
 (یرجى طباعة النموذج) ، إذا كان قابالً للتطبیق  المسؤول عن الحالةالشخص حالي أو معلم  : یتم تعبئتھ من قبل2الجزء 

              رقم ھاتف المعلم       اسم المعلم
 ال   نعم  ھل یستوفي الطالب معاییر التأھل للمساق؟  

 ال  نعم  ؟ 504خطة الطالب  یمتلكھل 
 ال  نعم  ؟ IEPخطة تعلیم مفّرد الطالب  ھل یمتلك

 ال  نعم  )؟  ESYللحصول على خدمات السنة الدراسیة الممتدة (ھل یستوفي الطالب معاییر التأھل 
            التاریخ           توقیع المعلم 

            التاریخ          توقیع مدیر المدرسة 
 لجمیع الطالب) (مطلوب 

 یتم تعئبة النموذج التالي من قبل ُمسجل المدرسة الصیفیة والشخص المسؤول عن تحدید أھلیة المنحة الدراسیة: 
 principalأوالمنح الدراسیة الرئیسیة  McKinney-Ventoفینتو -ماكینيعلى منح مع الدفع إال في حالة الحصول  مرفقة (یجب أن تكون جمیع النماذج 

scholarships  السنة الدراسیة الممتدة خدماتإذا كان الطالب من متلقي أو ESY(. 
        موقع التسجیل 

           /       / تاریخ تقدیم نموذج التسجیل 
        موقع المدرسة الصیفیة 

        المبلغ الكامل المدفوع من قبل ولي األمر
       مصدر المنحة وقدرھا 

        تم اعتماد المنحة الدراسیة من قبل 



)  لعام APSنموذج التسجیل في المدرسة الصیفیة لطالب المرحلة الثانویة في مدارس أرلینغتون العامة (
2020 

 Arlington Public Schoolsیستحق الدفع بالكامل عند التسجیل؛ یرجى التأكد من توجیھ الشیكات إلى مدارس أرلینغتون العامة 
 

 الجزء األول: یتم تعبئتھ من قبل الوالد/الوصي (یرجى طباعة النموذج) 
ى وجبات مجانیة أو مخفضة السعر خالل العام الدراسي. ھل یستوفي  یتم إتاحة الرسوم المخفضة فقط لطالب مدارس أرلینغتون العامة المؤھلین للحصول عل

 ال  نعم  طفلك متطلبات التأھیل للحصول على وجبات مجانیة أو مخفضة السعر؟ 
 (سوف یتم التحقق من الحالة عند معالجة النموذج.) 

 مدیر المدرسة لمزید من المعلومات قبل تقدیم نموذج التسجیل.یتم إتاحة المنح الدراسیة بشكل محدود من خالل مدیر كل مدرسة. یرجى مراجعة 
 مدارس أرلینغتون العامة من غیر طالب  ID#(          رقم تعریف طالب مدارس أرلینغتون العامة (

             االسم األول       االسم األخیر للطالب
                  20-2019صف                                         20-2019المدرسة 

                  /       /تاریخ المیالد  العمر
 ال  نعم  ؟ ھل یتقن الطالب اللغة اإلنجلیزیة        اللغة المستخدمة في المنزل 

             الرمز البریدي               العنوان
                                  الوالد/الوصي 

             الھاتف       اإللكترونيالبرید 
             الھاتف        الشخص المحدد للتواصل في حاالت الطوارئ

                 أدویة مستخدمة/مشاكل طبیة
 

اللغة   اتیجتازوا مساقأو مساقي تعویض وتقویة كحد أقصى؛ یُسمح فقط للطالب الذین لم واحد   New Workیمكن للطالب التسجیل في مساق عمل جدید 
مساق  الخاصة ب التسجیل والشیكات  نماذج بإعادة التسجیل في تلك المساقات في المدرسة الصیفیة. یجب تقدیم  8أو العلوم الفیزیائیة  8أو الریاضیات  8اإلنجلیزیة 

. یرجى  APS Science Office ،2110 Washington Blvd  ،Arlington  ،VA 22204 رس أرلینغتون العامةمدا  العلوم في مختبر خارجي إلى مكتب
وشیك تقدیم نموذج تسجیل منفصل خارجي، فیجب مختبر الدفع بشكل منفصل عن كل شقیق. إذا رغب الطالب بالتسجیل في مساق آخر باإلضافة إلى مساق 

 .حددالموعد النھائي الممع االلتزام ب  منفصل إلى المسجل في مدرستھ
 . فقط قبل الفترة األولى وبعد الفترة الثانیة المدرسيخدمة النقل یتم توفیر وف س

 ال  نعم   : عبر اإلنترنتمساق            اسم المساق األول 
              الموقع   دوالر     رمز المساق 

 (غیر مضمونة)     الفترة المفضلة 
 ال نعم   :  عبر اإلنترنتمساق           اسم المساق الثاني

              الموقع    دوالر    المساق رمز 
 (غیر مضمونة)     الفترة المفضلة 

 
كما  .  تجاوز عدد الغیابات في حالة    التسجیل   یتم سحب وف  س أنھ  ) و new work(غیابین بالنسبة لمساقات العمل الجدید    للطالب   ثالثة غیابات ھ لن یُسمح بأكثر من  أدرك أن 

، أو إذا  إال إذا قام الطالب بالتسجیل في مساق دراسي ذو ساعات معتمدة ونجح باجتیازه خالل العام الدراسي ،  مقابل برامج التقویة أیة مبالغ مالیة  استرداد  أنھ لن یتم  درك  أ 
بالغ بشكل جزئي لمساقات العمل  قد یتم استرداد الم أنھ  أدرك  ،  مساق تقویة. باإلضافة إلى ذلك إلى  احتاج أن یغیره  و   سجل الطالب في مساق إثرائي أو مساق عمل جدید 

كما أدرك وجوب   خارج أرلینغتون. انتقالھ للسكن  ، أو  األسرة المباشرة وفاة في  حدوث    ، أو من الطبیب)   مالحظة تقدیم  (مع  بمرض طویل  لطالب  إصابة ا في حالة    الجدید 
 یونیو. 26موعد ال یتجاوز  تقدیم طلبات استرداد األموال إلى المسجل الذي قام باستالم النموذج األصلي والدفع في

 . 2020یولیو    2اعتباًرا من    PARENTVUEإلكترونیًا في  متاحة    لطالب المرحلة الثانویة   ومعلومات مسار الحافالت والجداول  رسائل الترحیب    وف تكون س 
 :  ة مطبوعة عبر البرید نسخ   استالم   إذا كنت ترغب في   فقط   ھنا اإلشارة  یرجى  
                  التاریخ       الوالد/الوصي توقیع 

 
 (یرجى طباعة النموذج) كان قابالً للتطبیق  : یتم تعبئتھ من قبل معلم حالي أو الشخص المسؤول عن الحالة، إذا 2الجزء 

            رقم ھاتف المعلم        اسم المعلم 
 ال   نعم  ھل یستوفي الطالب معاییر التأھل للمساق؟  

 ال  نعم  ؟ 504ھل یمتلك الطالب خطة 
 ال  نعم  ؟ IEPھل یمتلك الطالب خطة تعلیم مفّرد 

 ال  نعم  )؟  ESYھل یستوفي الطالب معاییر التأھل للحصول على خدمات السنة الدراسیة الممتدة (
أو   ELDمن قبل معلم مساق مطور اللغة اإلنجلیزیة   ؛ یجب أن یكون موقع(مطلوب لجمیع المساقات باستثناء مساق مختبر خارجي  توقیع المعلم مانح التوصیة

 للطالب المسجلین في تلك البرامج):  SPED التربیة الخاصةمساقات 
                  التاریخ         

 ): New Work(مطلوب لمساقات العمل الجدید  توقیع المرشد



                  التاریخ         
 

 یتم تعئبة النموذج التالي من قبل ُمسجل المدرسة الصیفیة والشخص المسؤول عن تحدید أھلیة المنحة الدراسیة: 
أو أكادیمیة القراءة والكتابة الصیفیة  McKinney-Ventoفینتو -(یجب أن تكون جمیع النماذج مرفقة مع الدفع إال في حالة الحصول على منح ماكیني

Summer Literacy Academy  أو المنح الدراسیة الرئیسیةprincipal scholarships لممتدة أو إذا كان الطالب من متلقي خدمات السنة الدراسیة ا
ESY(. 

        موقع التسجیل 
           /       / تاریخ تقدیم نموذج التسجیل 

        موقع المدرسة الصیفیة 
        المبلغ الكامل المدفوع من قبل ولي األمر

       مصدر المنحة وقدرھا 
   تم اعتماد المنحة الدراسیة من قبل 



ELEMENTARY SCHOOL COURSES برامج المدارس االبتدائیة

الذین تم تحدیدھم یقتصر التسجیل في برامج التقویة الصیفیة للمرحلة االبتدائیة في مدارس أرلینغتون العامة على طالب مدارس أرلینغتون العامة الحالیین 
معاییر مستوى الصف  وفقاً لإضافي ودراسة إضافیة  على أنھم بحاجة إلى وقت  Department of Teaching and Learningالتعلیم والتعلم  إدارة من قبل

 یتأھل للتسجیل في ھذه المساقات طالب مدارس أرلینغتون العامة الذین یستوفون معاییر محددة. یتم التسجیل عن طریق الدعوة فقط.الدراسي. 
سلیمھا إلى مسجل  ، وت التقویة من قبل معلم الطالب ومدیر مدرستھلمساقات التسجیل  البرامج أدناه. یجب أن یتم توقیع نماذج تواریخوأوقات ومواقع تم إدراج 

 .المحددالموعد النھائي المدرسة الصیفیة، مع االلتزام ب 
صیفي التسجیل في مدرسة  تقویة ضور برنامج الذین یرغبون بحخالل العام الدراسي والملتحقین بإحدى المدارس التي تقع خارج الحدود  یجب على الطالب 

توجیھ األسئلة المتعلقة بالحافالت إلى  یرجى على مستوى المقاطعة).  التربیة الخاصة(باستثناء برامج الحي الذي یقیمون فیھ للتأھل لخدمات النقل المدرسي 
 مركز اتصاالت النقل: 

703-228-8670 . 

 . مستردةغیر التقویة جمیع برامج رسوم 

 التواریخ: األوقات: یحضرون إلى:سوف  الطالب من:

Abingdon Drew 9:00  31/7/20 - 20/ 6/7 ظھراً  1:00 -صباًحا 

Arlington Science Focus School Barrett 8:30  31/7/20 - 20/ 6/7ظھراً  12:30 -صباًحا 

Arlington Traditional School Home Attendance Boundary School 31/7/20 - 20/ 6/7 یختلف 

Ashlawn Ashlawn 8:30  31/7/20 - 20/ 6/7ظھراً  12:30 -صباًحا 

Barcroft Drew 9:00  31/7/20 - 20/ 6/7ظھراً  1:00 -صباًحا 

Barrett Barrett 8:30  31/7/20 - 20/ 6/7ظھراً  12:30 -صباًحا 

Campbell Carlin Springs 8:30  31/7/20 - 20/ 6/7ظھراً  12:30 -صباًحا 

Carlin Springs Carlin Springs 8:30  31/7/20 - 20/ 6/7ظھراً  12:30 -صباًحا 

Claremont Home Attendance Boundary School 31/7/20 - 20/ 6/7 یختلف 

Discovery Ashlawn 8:30  31/7/20 - 20/ 6/7ظھراً  12:30 -صباًحا 

Drew  Drew 9:00  31/7/20 - 20/ 6/7ظھراً  1:00 -صباًحا 

Fleet Drew 9:00  31/7/20 - 20/ 6/7ظھراً  1:00 -صباًحا 

Glebe ً6/7 /20 - 31/7/20 

Hoffman-Boston Drew 9:00  31/7/20 - 20/ 6/7ظھراً  1:00 -صباًحا 

Jamestown Ashlawn 8:30  31/7/20 - 20/ 6/7ظھراً  12:30 -صباًحا 

Key Home Attendance Boundary School 31/7/20 - 20/ 6/7 یختلف 

Long Branch Barrett 8:30  31/7/20 - 20/ 6/7ظھراً  12:30 -صباًحا 

McKinley Ashlawn 8:30  31/7/20 - 20/ 6/7ظھراً  12:30 -صباًحا 

 Ashlawn 8:30 صباًحا - 12:30 ظھرا



 التواریخ: األوقات: یحضرون إلى:سوف  الطالب من:

Montessori Public School Home Attendance Boundary School 31/7/20 - 20/ 6/7 یختلف 

Nottingham Ashlawn 8:30  31/7/20 - 20/ 6/7 ظھراً  12:30 -صباًحا 

Oakridge Drew 9:00  31/7/20 - 20/ 6/7 ظھراً  1:00 -صباًحا 

Randolph Drew 9:00  31/7/20 - 20/ 6/7 ظھراً  1:00 -صباًحا 

Taylor Ashlawn 8:30  31/7/20 - 20/ 6/7 ظھراً  12:30 -صباًحا 

Tuckahoe Ashlawn  8:30  31/7/20 - 20/ 6/7 ظھراً  12:30 -صباًحا 

 
 

 

 STRENGTHENING: PRE-KINDERGARTEN . تقویة: مرحلة ما قبل الروضة1

 00901رمز المساق: 
 1/20/ 5: إغالق التسجیل 

والذین تم تحدیدھم من  2020األھلیة: سكان أرلینغتون فقط المسجلین مسبقاً لاللتحاق بالروضة في أحد مدارس أرلینغتون العامة للدراسة فیھا خالل خریف عام 
 . عن طریق الدعوة فقطعلى أنھم مؤھلون للمشاركة.  Department of Teaching and Learningالتعلیم والتعلم  إدارةقبل 

 یولیو  31 -لیو یو 6
 دوالر  56/دوالر  150

 لمعرفة المواقع واألوقات.  3انظر الصفحة 
مدارس أرلینغتون طالب م یسبق لھم االلتحاق في برامج ما قبل الروضة أو تم تصمیم ھذه المساق خصیًصا لطالب مدارس أرلینغتون العامة الجدد الذین ل

 على ولكن تم تحدیدھم على أنھم مؤھلون للمشاركة بناءً الخاصة بمدارس أرلینغتون العامة  ما قبل الروضةبرامج ي سبق لھم المشاركة فالحالیین الذین العامة 
.  فقطیتلقون خطاب دعوة  للطالب الذین  سوف یُسمح بالتسجیل. Department of Teaching and Learning التعلیم والتعلم المعاییر التي حددتھا إدارة

 مارس).  6إلى  5خالل اإلطار الزمني لمؤتمرات أولیاء األمور والمعلمین (  األوصیاء/الدعوة إلى الوالدین خطاباتیتم تسلیم وف س
 

 K-5 STRENGTHENING: K-5 PROGRAMS. تقویة: برامج 2

 ) SEEDالطالب المشاركین في الھندسة والتصمیم (
Students Engaged in Engineering and Design (SEED) 

 00990الروضة: رمز مساق 
 00991رمز مساق الصف األول: 
 00992رمز مساق الصف الثاني: 
 00993رمز مساق الصف الثالث:  
 00994رمز مساق الصف الرابع: 

 00995رمز مساق الصف الخامس: 
 5/20/ 1: إغالق التسجیل 

والذین تم تحدیدھم على أنھم مؤھلون  K-5الصف الخامس ى حت الروضة   مرحلة ما قبل األھلیة: طالب مدارس أرلینغتون العامة الحالیون في الصفوف من
سوف یُسمح بالتسجیل للطالب الذین یتلقون  . Department of Teaching and Learning للمشاركة بناًء على المعاییر التي حددتھا إدارة التعلیم والتعلم

 مارس).  6إلى   5الوالدین/األوصیاء خالل اإلطار الزمني لمؤتمرات أولیاء األمور والمعلمین (. سوف یتم تسلیم خطابات الدعوة إلى خطاب دعوة فقط
 یولیو  31 -یولیو  6

 دوالر  56/دوالر  150
 لمعرفة المواقع واألوقات.  3انظر الصفحة 

 التعلیم والتعلم راءة والریاضیات وفقًا لتوصیة إدارةالق مجاالت في قویة ت الالذین یحتاجون إلى مدارس أرلینغتون العامة لطالب  SEEDتم تصمیم برنامج 
Department of Teaching and Learning .جمیع نماذج التسجیل.  علىأحد مدراء المدرسة  توقیع وجود یلزم 

 
 

 



 STRENGTHENING: SPECIAL EDUCATION PROGRAMS التربیة الخاصة. تقویة: برامج 3

للطالب في مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الخامس.   التربیة الخاصةفرصة التسجیل بالمدرسة الصیفیة الخاصة بالطالب الذین یتلقون خدمات  یتم تقدیم
التربیة یتم تصمیم برامج . لم 20-2019یقتصر التسجیل على الطالب الذین كانوا ملتحقین في مدارس أرلینغتون العامة بدوام كامل خالل العام الدراسي 

) ال  ESYعلى الرغم من أن الطالب الذین یتلقون خدمات السنة الدراسیة الممتدة ( برامج السنة الدراسیة العادیة.  نفس  تكرارلمدرسة الصیفیة لل الخاصة 
 . المحددیجب علیھم تقدیم نموذج التسجیل بحلول الموعد النھائي إال أنھ ، م التسجیلیدفعون رسو

یقوم  . في كل موقع من مواقع برامج المرحلة االبتدائیة ون خدمات الموارد متاحة للطالب الذین یتلقون ھذا النوع من الدعم خالل العام الدراسيتكوف س
 حسب الحاجة. بشكل مباشر أو جماعي  تعلیماتالتعدیالت وتقدیم الوبالتأكد من توفیر التسھیالت معلمو موارد المدرسة الصیفیة 

 

 Special Education Self-Contained Program التربیة الخاصة المستقلةبرنامج 
 00915: رمز المساق ، K-1الصفوف 
 00916: رمز المساق  ،3-2الصفوف 
 00917: رمز المساق  ،5-4الصفوف 

 5/20/ 1: إغالق التسجیل 
خالل العام الدراسي  الخاصة بھم على حاجتھم لتلقي خدمة على مستوى مستقل   IEPتنص خطة التعلیم المفّرد الذین مدارس أرلینغتون العامة األھلیة: طالب 

مساقات الفترة  على مستوى المقاطعة مثل یتم توفیرھا  التنسیب في مساقات أكثر تقییداً . لم یتم تصمیم ھذا البرنامج للطالب الذین یحتاجون إلى 2019-20
 . والتواصل، MIPA، والتدخل المتعدد للطالب المصابین بالتوحد Skills Lifeالمھارات الحیاتیة ، وInterludeالفاصلة 

 یولیو  31 -یولیو  6
 دوالر  150

 لمعرفة المواقع واألوقات.  3انظر الصفحة 
 

 Special Education Communication تواصللل التربیة الخاصةبرنامج 
 K-2: 00920رمز المساق للصفوف 

 00921: 5-3المساق للصفوف رمز 
 5/20/ 1: إغالق التسجیل 

 . 20-2019الل العام الدراسي خ للتواصل مساق مدارس أرلینغتون العامةالطالب الذین حضروا األھلیة: 
 ظھراً  1:00صباًحا إلى  9:00یولیو.  31 -یولیو  6

 دوالر  56/دوالر  150
 Drewالموقع: 

 

 Special Education Deaf and Hard of Hearing Program السمعللصم وضعاف  التربیة الخاصةبرنامج 
 00919: رمز المساق 

 5/20/ 1إغالق التسجیل: 
وغیرھم من الصم/ضعاف السمع في   20-2019سمع خالل العام الدراسي  للصم وضعاف المدارس أرلینغتون العامة األھلیة: الطالب الذین التحقوا ببرنامج 

 خرى. األمدارس أرلینغتون العامة 
 ظھراً   1:00صباًحا إلى  9:00یولیو.  31 -یولیو  6

 دوالر  56/دوالر  150
 Drewالموقع: 

 

 Special Education Interlude Programللتربیة الخاصة برنامج الفترة الفاصلة 
 00937: رمز المساق 

 5/20/ 1: إغالق التسجیل 
 .20-2019خالل العام الدراسي   لمدارس أرلینغتون العامةمساق الفترة الفاصل األھلیة: الطالب الذین حضروا 

 ظھراً   12:30صباًحا إلى  8:30یولیو.  31 -یولیو  6
 دوالر  56/دوالر  150

 
 
 
 
 
 
 



 Carlin Springsالموقع: 

 ) FLSللمھارات الحیاتیة الوظیفیة (  التربیة الخاصةبرنامج 
Special Education Functional Life Skills (FLS) Program 

 00912رمز المساق: 
 5/20/ 1: إغالق التسجیل 

، أو الطالب الذین سوف ینتقلون إلى مساق 20-2019الطالب الذین حضروا برنامج مدارس أرلینغتون العامة للمھارات الحیاتیة الوظیفیة خالل العام الدراسي األھلیة: 
 .الخریف عة لفصلموقّ  FLS IEP/Shriver IEPمفّرد یمتلكون خطة تعلیم تسجیل الطالب الذین ب یُسمح، فقط لطالب شرایفرالمھارات الحیاتیة الوظیفیة للعام الدراسي القادم. 

 ظھراً   12:30صباًحا إلى  8:30یولیو.  31 -یولیو  6
 دوالر  56/دوالر  150

 Barrettالموقع: 
 

 )MIPA( للتدخل المتعدد للطالب المصابین بالتوحد التربیة الخاصةبرنامج 
Special Education Multi-Intervention Program for Students with Autism (MIPA) 

 00900رمز المساق لصف ما قبل الروضة: 
 K-5 :00980رمز المساق للصفوف 

 5/20/ 1: إغالق التسجیل 
 . 20-2019الخاص بمدارس أرلینغتون العامة خالل العام الدراسي  MIPAاألھلیة: الطالب الذین حضروا برنامج 

 ظھراً   12:30صباًحا إلى  8:30یولیو.  31 -یولیو  6
 دوالر  56/دوالر  150

 Barrettالموقع: 
 

 Special Education Pre-K Developmental Program التطویري لمرحلة ما قبل الروضة التربیة الخاصةبرنامج 
 00910رمز المساق: 

 5/20/ 1: إغالق التسجیل 
لسنة الدراسیة الممتدة یتأھلوا لخدمات اأن لمرحلة ما قبل الروضة في مدارس أرلینغتون العامة و التربیة الخاصةیكون الطالب ملتحقین بمساق األھلیة: أن 

)ESY سنوات.   5) إلى 19/ 30/9بحلول تاریخ ( من سنتینب الیجب أن یكون عمر الط كما . للتسجیل الموعد النھائيحلول ) قبل 
 ظھراً   12:30صباًحا إلى  8:30یولیو.  31 -یولیو  6

 دوالر  56/ر دوال 150
 Carlin Springsالموقع: 

رات السلوكیة  المھا طویروت   تواصلال تفي مرحلة ما قبل المدرسة فرًصا متواصلة وتعلیًما مستھدفًا في مجاال التربیة الخاصة یوفر ھذا البرنامج لطالب 
 العمریة ضمن جدول مكثف لمرحلة ما قبل المدرسة.  عة متنوعة من األنشطة المناسبة لفئاتھممجموفي الطالب   واالجتماعیة. سوف یشارك

 Special Education Reading Camp للتربیة الخاصةمخیم القراءة 
 00918: رمز المساق 

 5/20/ 1: إغالق التسجیل 
 .مستوى صفھم الحالي بسنتین على األقل دون، والذین یقرؤون اً وخدمات للقراءةالخاصة بھم أھداف IEPخطة التعلیم المفّرد  تحددالذین  K-5 الطالب في الصفوفاألھلیة: 

 ظھراً   12:30صباًحا إلى  8:30یولیو.  31 - یولیو 6
 دوالر  56/دوالر  150

 Ashlawnالموقع: 

 Social Skills Program for Students with Disabilities برنامج المھارات االجتماعیة للطالب ذوي اإلعاقات
 K-2 :00935رمز المساق للصفوف 

 00936: 5-3الصفوف رمز المساق 
 5/20/ 1: إغالق التسجیل 
 . التربیة الخاصة الذین یتلقون خدمات  مدارس أرلینغتون العامةاألھلیة: طالب 

 ظھراً   12:30صباًحا إلى  8:30یولیو.  31 - یولیو 6
 دوالر  56/دوالر  150

 Ashlawnالموقع: 



 
 

الذي یستخدم مكثف التعلیم التلقي خدمات  الذین یحتاجون إلى. تم تصمیمھ للطالب على المھارات االجتماعیةالتدریب الدعم السلوكي وھذا البرنامج  یقدم
ات بشكل  العمل ضمن مجموعالبرنامج قادرین على  . یجب أن یكون الطالب في ھذامن الطالب مجموعات صغیرة ضمنمجموعة متنوعة من االستراتیجیات 

 .مستقل
 
 

 

 ENRICHMENT PROGRAMS  . البرامج اإلثرائیة 4

 Outdoor Labمختبر خارجي  
 A  :00970رمز المساق للجلسة  
 C :  00971رمز المساق للجلسة  

 20/ 4/ 3:  إغالق التسجیل 
  APS Science Office  ،2110العلوم في مدارس أرلینغتون العامة    مكتب الشیك الخاص بمساق مختبر خارجي إلى  تسجیل و التقدیم نموذج  یجب  

Washington Blvd   ،Arlington   ،VA 22204  الدفع بشكل مستقل عن كل شقیق . یرجى . 
 الب. إذا تقدمت بطلب لمساق آخر باإلضافة إلى مساق مختبر خارجي، فیرجى تعبئة نموذج منفصل وشیك منفصل وتقدیمھم إلى المسجل في مدرسة الط

 .الرابع أو الخامس الصف  نھوا  األھلیة: سكان أرلینغتون الذین أ
 یونیو  26  -یونیو    A  :22جلسة  
 یولیو  24  -یولیو    C  :20جلسة  
 شمل النقل والغرفة والمأكل) (ی   دوالر   113/ دوالر   684

 الخارجي   Phoebe Hall-Kniplingمختبر الموقع:  
الطالب  استكشاف  خ)،  ، إل ف الیدویة، المشاركة في تمثیلیات ر ، الحِ الجلوس حول نار المخیم في المساء ،  التقلیدیة (المشي لمسافات طویلة   مزیج من أنشطة المخیم 

لفرصة الستكشاف العالم الطبیعي للطالب ا المختبر الخارجي الصیفي  مخیم  اً بالمعلومات. یوفر  ھذا البرنامج ممتعًا وغنی یجعل   لدیھم   الوعي الحسي زیادة  و لطبیعة  ل 
خالل األنشطة المختلفة التي قد تشمل الدراسات المائیة والتاریخ بشكل آمن  أعضاء المخیم طاقم الموظفین المؤھل بتوجیھ  یقوم  وف  . س وفق السرعة التي تناسبھم 

فرجینیا. یتم نقل    الخارجي  بالقرب من وارینتون في    Phoebe Hall-Kniplingمختبر   ھذا البرنامج في سوبر ماركت الطبیعة. یتم إجراء  التعرف على  الطبیعي و 
 الطعام الرئیسیة   وجبات س األسبوع. سوف یتم توفیر الخیام و نف   في إلى أرلینغتون بعد ظھر یوم الجمعة    تبر الخارجي صباح االثنین وإعادتھم الطالب إلى المخ 

عدد   . إذا تجاوز 6166-228-703بالرقم  االتصال    یرجى علومات  زید من المخیام من قبل مدیر المخیم. للحصول على م رفقاء ال تم تعیین  ی وف  والوجبات الخفیفة. س 
قبل مكتب عن طریق البرید اإللكتروني من  بحالة طلباتھم  . سیتم إخطار الطالب  اء اختیار عشوائي لتحدید المشاركین إجر   المحددة، فسیتم سعة البرنامج  المسجلین  

 أبریل.  14تقدیم برید إلكتروني) بحلول  عدم    ة في حال   خدمة البرید األمریكي   العلوم (أو عن طریق 
یعیشون خارج  یتم قبول الطلبات المقدمة من الطالب الذین  وف  س   . وفق أولویة الوصول ، سیتم قبول الطلبات  تبقى متسع للتسجیل بعد حلول الموعد النھائي إذا  

 لمزید من المعلومات.  6166-228-703. یرجى االتصال بمكتب العلوم على الرقم  ، إذا كان ھناك متسع للتسجیل یولیو  1بعد تاریخ  أرلینغتون 
 

 SUMMER EXTENDED DAY PROGRAMS الصیفیة برامج الیوم الممتد .5

 تیاجات األطفال واھتماماتھم. تتضمنومصممة لتلبیة احأعمار الطالب تتالءم مع محضرة بعنایة  أنشطةالصیفیة  Extended Day الیوم الممتدبرامج توفر 
التسجیل في برامج الیوم الممتد غیر متاح  خیارإن القراءة والكتابة وغیرھا. رف الیدویة والریاضة واأللعاب والدراما والسباحة والعلوم والبرامج الفنون والحِ 

 . Kenmore في  Startalkامج برلتحقین في الب المللط
 

 الممتد: برامج الیوم في  للتأھل للتسجیل
 ؛في أحد برامج المدرسة الصیفیة في أحد المواقع المذكورة أدناه  أوالً أن یكون الطالب قد قام بالتسجیل یجب 

 ؛2020سبتمبر  30سنوات بحلول  5 قد بلغ لبیجب أن یكون عمر الطا
ً  الوصيیجب أن یكون الوالد/  ؛ و اً عن العمل، أو عاجزعن عمل، في المدرسة، أو یبحث موظفا

ً  الخاص بالطالب ممتدالیوم الیجب أن یكون حساب   . جاریا
 

Ashlawn 6/7 -  31 /7 
Barrett 6/7 -  31 /7 

Carlin Springs 6/7 -  31 /7 
Drew 6/7 -  31 /7 

 
-228-703، یرجى االتصال بالرقم وائل الربیع. لمزید من المعلوماتفي أ apsva.us/extended-day تواریخ التسجیل علىیتم اإلعالن عن معلومات وف س

 . apsva.us/extended-day، أو زیارة extended.day@ apsva.us، أو إرسال برید إلكتروني على 6069
لكال   التسجیل في برامج المدرسة الصیفیة. یجب االنتھاء من تقدیم الطلباتالتسجیل في برامج الیوم الممتد منفصلة عن عملیة یرجى مالحظة أن عملیة 

 . قبل حلول المواعید النھائیة المحددةالبرامج 
 
  



 MIDDLE SCHOOL PROGRAMS برامج المدارس المتوسطة

 یولیو.  31مالحظة: آخر یوم لسحب التسجیل دون غرامة ھو 
. یقدم  Kenmoreفي  2020البرنامج في عام یُعقد  برنامج المدرسة الصیفیة على مستوى المقاطعة في كل عام. سوف  بعقد مدارس أرلینغتون العامة تقوم

 ھذا البرنامج مجموعة متنوعة من الفرص للطالب من أجل: 
 خالل العام الدراسي العادي  في المساقات التي تمت دراستھاتقویة  أو ال اإلكماالت

 ةاألكادیمی  جاھزیةالالخاصة ب ة ی دراسالمھارات التحسین 
 زیادة الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة من خالل القراءة والكتابة واالستماع والتحدث 

 خالل العام الدراسي العادي التي لم یتم إتقانھا  SOLتعزیز مجاالت معاییر التعلم 
 الریاضیات وفنون اللغة اإلنجلیزیة والعلوم  مجاالت الحفاظ على المھارات المكتسبة وعادات العمل في

 
والتشاور مع  مناقشة مجاالت الدراسة المحتملة. یجب على الطالب وأولیاء األمور  فیما یلي  ة المتوسطةمساقات المدرسمواعید وأوقات وأوصاف  تم إدراج 
الموجودة  ، تحقق من قوائم الھاتف جھذه البرام یو. للحصول على معلومات عامة حولیون  5 في بحلول الموعد النھائياختیار المساقات ورشدین المعلمین والم
 . جمیع المساقاتیلزم الحصول على توقیع أحد المعلمین ل. تواصل مع مرشد مدرسيأو  1في الصفحة 

 
 MAKE-UP AND STRENGTHENING  والتقویة اإلكماالت .1

 Math, English and Science والعلومالریاضیات واللغة اإلنجلیزیة 
 . الذین یدرسون حالیاً في الصف السادس أو السابعللطالب  المتاحة والتقویة الوحیدة  اإلكماالتالمساقات التالیة ھي مساقات : حظةمال

 
 Math ریاضیات
 13110  رمز المساق:، 6ریاضیات 
 13111:  رمز المساق، 7ریاضیات 

 English Language Arts االنجلیزیةفنون اللغة 
 11109: رمز المساق ، للصف السادساللغة اإلنجلیزیة 

 11110: رمز المساق ، اللغة اإلنجلیزیة للصف السابع

 Science علوم
 14115: مساق، رمز الالعلوم الحیاتیة للصف السابع

 6/20/ 5: إغالق التسجیل 
 األھلیة: انظر أدناه 

 أغسطس  7 -یولیو  6
 صباًحا 9:55 -صباًحا   7:45: 1الفترة 
 ظھراً   12:15 -صباًحا  10:05: 2الفترة 

 دوالر  56/دوالر  150
لم یجتازوا   ، أو العام الدراسيھا خالل یجتازووالتقویة في الریاضیات أو اللغة اإلنجلیزیة أو العلوم إذا لم   اإلكماالتیجب على الطالب التسجیل في مساقات 

  یُتاح. لیتمكنوا من اجتیاز المرحلة المقبلةتلقي المزید من التعلیم أو أقل ویحتاجون إلى  C جةرالمساق بد، أو اجتازوا التابع لھا SOL اختبار معاییر التعلم
والتقویة   اإلكماالتمساقات  وف یتم تقدیم. سلعاديخالل العام الدراسي ا مساقفي الفقط إذا كان قد سبق لھم التسجیل  اإلكماالت اتمساقللطالب التسجیل في 

ستوى المقاطعة). یرجى مالحظة أن مساقات لغة  (موقع المدرسة الثانویة الصیفیة على م  Washington-Liberty لیبرتي-طالب الصف الثامن في واشنطنل
 . ثانویة) مدرجة ضمن برامج المدرسة ال14125(  8فیزیائیة ) وعلوم 23130( 1جبر ) و 13112ومقدمة في الجبر للصف الثامن (  )11120( 8إنجلیزیة 

 Reading and Writing Lab مختبر القراءة والكتابة
 11001: رمز المساق ، السادسالصف 
 11002: رمز المساق ، السابعالصف 

 6/20/ 5: إغالق التسجیل 
 .أنھوا الصف السادس أو السابعاألھلیة: الطالب الذین 

 أغسطس  7 -یولیو  6
 صباًحا 9:55 -صباًحا   7:45: 1الفترة 
 ظھراً  12:15صباًحا إلى  10:05: 2الفترة 

 دوالر  56/دوالر  150
معاییر التعلم في القراءة للصف   اختبارو/أو للصف الخامس   في اللغة اإلنجلیزیة SOLمعاییر التعلم  لطالب الذین لم یجتازوا اختباراالمختبر  ھذا یناسب
للطالب   لیس المساقھذا  السادس والسابع.لصفین الخاصة بامعاییر التعلم ل ھتماماالإیالء یتم وف للصف السابع. س معاییر التعلم في القراءة  أو اختبارالسادس و/

  6لغة إنجلیزیة مساق  ، أي والتقویة المعتادة اإلكماالتمساقات الب في . یجب أن یلتحق ھؤالء الطالمخصص لصفوفھم مساق اللغة اإلنجلیزیةلم یجتازوا الذین 
 . على من المتوسطةذوي المستویات األ لطالبأن ھذا المساق لیس مساقاً إثرائیاً لا . كم7لغة إنجلیزیة أو 



 

 English Language Development (ELD)تطّور اللغة اإلنجلیزیة  
 20/ 6/ 5:  إغالق التسجیل 

 ) في الصفوف السادس والسابع. ELاللغة اإلنجلیزیة (   ي طالب برنامج متعلم األھلیة:  
 أغسطس   7  - یولیو    6

 صباًحا   9:55  - صباًحا    7:45:  1الفترة  
 ظھراً   12:15صباًحا إلى    10:05:  2الفترة  

 دوالر   56/ دوالر   150
 الرمز  الصف  المساق 

 1 لتطور اللغة اإلنجلیزیة لغة إنجلیزیة
English ELD 1 

6-7 10786 

  2لتطور اللغة اإلنجلیزیة لغة إنجلیزیة 
English ELD 2 

6-7 10790 

  3لتطور اللغة اإلنجلیزیة  لغة إنجلیزیة
English ELD 3 

6-7 10796 

  4لتطور اللغة اإلنجلیزیة  لغة إنجلیزیة
English ELD4 

6-7 10799 

 
أو    11001(رمز المساق:    7أو    6التسجیل في مساقات القراءة والكتابة الصیفیة    7أو    6في الصفوف    ELاللغة اإلنجلیزیة    برنامج متعلمي كما یمكن لطالب  

 اللغة اإلنجلیزیة.   برنامج متعلمي ) بناًء على توصیة مدرس  11002
 

الذین    ELD 1اللغة اإلنجلیزیة    المستوى األول من برنامج متعلمي   م تصمیم ھذا المساق لطالب : ت EL Mathematics   -  10880اللغة اإلنجلیزیة    متعلمي ریاضیات  
 الریاضیات.   األولیة في   مفاھیم ال والذین یحتاجون إلى تعلم  خالل السنة الدراسیة  دون مستوى الصف الدراسي بشكل ملحوظ    كان تحصیلھم الدراسي في الریاضیات 

 
من برنامج  : تم تصمیم ھذا المساق لطالب المستوى األول والثاني  EL MATH 7 READINESS    -  10886اللغة اإلنجلیزیة   لمتعلمي    7الجاھزیة لریاضیات  

مفاھیم الریاضیات والمھارات واللغة الالزمة    تعزیز على  وف یركز المساق  للعام الدراسي المقبل. س   السابع یاضیات الصف  مساق ر المسجلین في  اللغة اإلنجلیزیة    متعلمي 
 للنجاح. 

 
: تم  GRADERS READINESS thALGEBRA FOR 8-EL PRE   -  13100  لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة   الجاھزیة لمقدمة في الجبر لطالب الصف الثامن 

الجبر لطالب الصف الثامن للعام الدراسي المقبل.  مساق مقدمة في  جلین في  المس اللغة اإلنجلیزیة    من برنامج متعلمي طالب المستوى األول والثاني  ل مساق  ال   ھذا تصمیم  
 الجبر ومفاھیم الریاضیات والمھارات واللغة الالزمة للنجاح. لتعلم  جاھزیة  ال على تعزیز  وف یركز المساق  س 
 

 SPECIAL EDUCATION PROGRAMS  التربیة الخاصة برامج  
  التربیة الخاصة برامج  تلقوا خدمات/ ذوي اإلعاقة الذین  في مدارس أرلینغتون العامة  المتوسطة    مرحلة أدناه على طالب ال مذكورة  مساقات ال یقتصر التسجیل في ال 

 . 20- 2019خالل العام الدراسي  
 

 MATH AND ENGLISH, GRADES 6-7  7- 6، الصفوف  الریاضیات واللغة اإلنجلیزیة 

 10046:  رمز المساق ،  6ریاضیات  
 10033:  المساق رمز  ،  7ریاضیات  

 10045:  رمز المساق ،  6إنجلیزیة  لغة  
 10029:  رمز المساق ،  7لغة إنجلیزیة  

 20/ 6/ 5:  إغالق التسجیل 
 . 20- 2019خالل العام الدراسي    التربیة الخاصة المستقلة الذین تلقوا خدمات  مدارس أرلینغتون العامة  كامل في  الطالب الملتحقین بدوام    األھلیة: 

 أغسطس   7  - یولیو    6
 صباًحا   9:55  - صباًحا    7:45:  1الفترة  
 ظھراً   12:15صباًحا إلى    10:05:  2الفترة  

 دوالر   56/ دوالر   150
 
 
 
 
 



 MATH AND ENGLISH, GRADE 8  8  ، الصف   الریاضیات واللغة اإلنجلیزیة 

 10031  مساق: ، رمز ال 8إنجلیزیة  لغة  
 10034:  رمز المساق ،  مقدمة في الجبر لطالب الصف الثامن 

 20/ 6/ 5:  إغالق التسجیل 
 . 20- 2019خالل العام الدراسي    التربیة الخاصة المستقلة الطالب الملتحقین بدوام كامل في مدارس أرلینغتون العامة الذین تلقوا خدمات  األھلیة:  

 أغسطس   7  - یولیو    6
 صباًحا   9:55  - صباًحا    7:45:  1الفترة  
 ظھراً   12:15صباًحا إلى    10:05:  2الفترة  

 دوالر   56/ دوالر   150
 Washington-Libertyالموقع:  

 
 INTERLUDE READING, GRADES 6-8  8-6الصفوف ، قراءة الفترة الفاصلة

 10056الصف السادس، رمز المساق: 
 10057الصف السابع، رمز المساق: 
 10058الصف الثامن، رمز المساق: 

 5/6/20 إغالق التسجیل
 . 20- 2019ي مدارس أرلینغتون العامة خالل العام الدراسي ف للمرحلة المتوسطة الطالب الذین حضروا مساق الفترة الفاصلةاألھلیة: 

 ظھراً  12:15 -صباًحا  7:45أغسطس.  7 -یولیو  6
 دوالر   56/ دوالر   150

 Functional Life Skills Program الوظیفیة المھارات الحیاتیةبرنامج 
 10971: رمز المساق 

 6/20/ 5: إغالق التسجیل 
 . 20-2019الوظیفیة خالل العام الدراسي  المھارات الحیاتیةحضروا برنامج ین بدوام كامل في مدارس أرلینغتون العامة الذین لتحقلطالب المااألھلیة: 

 ظھراً   12:15 -صباًحا  7:45أغسطس.  7 -یولیو  6
 دوالر   56/ دوالر   150

 Multi-Intervention Program for Students with Autism (MIPA)التوحد المصابین ببرنامج التدخل المتعدد للطالب 
 10914المساق:  رمز

 6/20/ 5: إغالق التسجیل 
 . 20-2019مدارس أرلینغتون العامة الذین حضروا برنامج التدخل المتعدد للطالب المصابین بالتوحد خالل العام الدراسي الطالب الملتحقین بدوام كامل في األھلیة: 

 ظھراً  12:15 -صباًحا  7:45أغسطس.  7 -یولیو  6
 دوالر   56/ دوالر   150

 
 Shriver Program  شرایفربرنامج 

 20980: رمز المساق 
 6/20/ 5: إغالق التسجیل 

 . 20-2019ل العام الدراسي الطالب الملتحقین بدوام كامل في مدارس أرلینغتون العامة الذین حضروا برنامج شرایفر خال األھلیة: 
 ظھراً  12:00صباًحا إلى  8:00أغسطس. من  7 -یولیو  6

 دوالر   56/ دوالر   150
 The Heightsالموقع: 

ة للطالب المصابین والمھارات األكادیمیة الداعم يھن یل المالمستمر في مجاالت العیش المستقل والملتوفیر التعلیم ي الصیفشرایفر تم تصمیم برنامج 
المھارات  الحفاظ على وفائت خالل العام الدراسي الالمكتسبة الحفاظ على المھارات تمكین الطالب من على یركز البرنامج أو التوحد. باإلعاقات الذھنیة و/

السنة الدراسیة  غیر المتلقین لخدمات شرایفر الصیفیة فقط. یجب على طالب برنامج مدرسة  یتم توفیر وسائل النقل قبل وبعد ساعات الوف . سالمستجدة كذلك
 . 6440-228-703یرجى االتصال بالرقم ، د من المعلوماتالمدرسة قبل التسجیل. لمزی تواصل مع ) الESY(متدة الم

 
 
 
 
 

 



 ENRICHMENT COURSES المساقات اإلثرائیة -2

GRADERS  THEBRA (CURRENT 6JUMPSTART TOWARD ALG الحالي فقط) 6القفز نحو الجبر (طالب الصف 
ONLY) 

 10958رمز المساق:  
 1/5/20إغالق التسجیل: 

 .SOLأو أعلى واجتازوا  Bبتقدیر  6الطالب الذین أنھوا بنجاح الریاضیات  األھلیة:
 أغسطس  7 -یولیو   6
 صباًحا   9:55 -صباًحا   7:45: 1الفترة   
 ظھًرا  12:15صباًحا إلى  10:05: 2الفترة   

 دوالًرا  77دوالًرا /   380
      

. یستعرض المساق الجبر التمھیدي 8، مكثفًا في الصف 1أو جبر  1یعتزمون أخذ جبر الذین  6ھذا المساق موجھ للطالب الذین أتموا بنجاح الریاضیات 
.  8في الصف   1، وفي جبر 7في الصف    7بحیث یكون الطالب مجھزین للتفوق في كل من الجبر التمھیدي لطالب الصف    7للمحتوى الخاص بطالب الصف 

 مثلة واقعیة ونماذج عملیة.سیتم التأكید على حل المشكالت والتواصل من خالل دراسة أ
 

GRADERS  THBRA (CURRENT 7INTRODUCTION TO ALGE الحالیون فقط) 7مقدمة إلى الجبر (طالب الصف 
ONLY) 

 13102رمز المساق:  
 1/5/20إغالق التسجیل: 

أو  Bبتقدیر  7، أو الطالب الذین أكملوا الجبر التمھیدي لطالب الصف SOLأو أعلى، واجتازوا  Bبتقدیر  7الطالب الذین أنھوا بنجاح الریاضیات  األھلیة:
 . 1أعلى ویشعرون أنھم بحاجة إلى دعم إضافي قبل الجبر 

 أغسطس  7 -یولیو   6
 صباًحا   9:55 -صباًحا   7:45: 1الفترة   
 ظھًرا  12:15صباًحا إلى  10:05: 2الفترة   
 دوالًرا  77دوالًرا /   380 

     
.  8، مكثفًا في الصف  1أو جبر  1الذین یعتزمون أخذ جبر  7أو الجبر التمھیدي لطالب الصف  7ھذا المساق موجھ للطالب الذین أتموا بنجاح الریاضیات  

في السنة التالیة. سیتم التأكید  1ث یكون الطالب مجھزین للتفوق في كل من الجبر  بحی   1یعزز ھذا المساق مھارات الجبر التمھیدي ویستعرض محتوى الجبر 
 على حل المشكالت والتواصل من خالل دراسة أمثلة واقعیة ونماذج عملیة.

 
 GOOGLE LIT TRIPS – MAPPING HISTORICAL وضع خرائط لروایات تاریخیة –رحالت أدبیة مع غوغل  

FICTION 

 GOOGLELIT67رمز المساق:  
 1/5/20إغالق التسجیل: 

 . 8أو  7أو  6الطالب الذین أكملوا الصف  األھلیة:
 أغسطس  7 -یولیو   6
 صباًحا   9:55 -صباًحا   7:45: 1الفترة   
 ظھًرا  12:15صباًحا إلى  10:05: 2الفترة   

 دوالًرا  77دوالًرا /   380
إلى إضفاء الحیویة   Google Earth. یؤدي استخدام Google Earthیقرأ الطالب روایة خیالیة تاریخیة وفي الوقت نفسھ یستكشفون الرحلة باستخدام      

صة مشاھدة  على تجربة القراءة، ما یساعد القراء على أن یصبحوا جزًءا من القصة من خالل السفر إلى جانب شخصیاتھا. خالل الرحلة، ستتاح للطالب فر 
ید عن صور ومقاطع فیدیو ومصادر أولیة ونصوص توضیحیة مختلفة تذھب إلى ما وراء الروایة، لمساعدتھم على االنخراط في تفكیر ناقد ومعرفة المز

شتراك في ھذه الرحلة كمجموعة  األحداث التاریخیة. كما سیشارك الطالب أیًضا في مجموعة متنوعة من تجارب الكتابة تعكس تأملھم في الرحلة األدبیة. بعد اال
 لوضع خریطة لرحالتھم األدبیة. Google Earthطالب الصف، یعمل الطالب في مجموعات صغیرة ویستخدمون برنامج 

 
 LEADERSHIP ACADEMY ON GLOBAL ISSUES أكادیمیة القیادة للقضایا العالمیة

 LEADACADGIرمز المساق: 
 5/1/20إغالق التسجیل: 

 . 8أو  7أو  6الطالب الذین أكملوا الصف  األھلیة:
 ظھراً  12:15 -صباًحا   7:45یولیو.   17 -یولیو   6

 دوالًرا  77دوالًرا /   380



 
وفھمھ.  لمتنوع إننا نعیش في عالم مترابط یصبح أصغر وأصغر مع مرور كل یوم. إنھ ألمر مھم أن نتعلم المھارات التي تلزم للتنقل في مجتمعنا العالمي ا     

اقشات والتفاعالت  یقوم الطالب بتطویر كفاءات عالمیة مطلوبة للنجاح في القرن الحادي والعشرین، وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من عملیات المحاكاة والمن 
 مع خبراء في السیاسة الخارجیة . ستشمل األنشطة ما یلي: 

 الم استكشاف القضایا العالمیة مثل حقوق اإلنسان وبناء الس   
 دراسة القضایا العالمیة من وجھات نظر تخصصات مختلفة    
 التفاعل مع خبراء في السیاسة الخارجیة    
 لعب أدوار وعروض تقدیمیة یقودھا الطالب    
 فرص للبحث في القضایا العالمیة    
 

 DEMOCRACY IN ACTION الدیمقراطیة في العمل

 DEMINACTIONرمز المساق: 
 1/5/20التسجیل: إغالق 

 . 8أو  7أو  6الطالب الذین أكملوا الصف  األھلیة:
 ظھًرا  12:15 -صباًحا  7:45یولیو.   31 -یولیو  20

 دوالًرا  77دوالًرا /   380
اركة في معھد  ھل لدیك رأي في قضایا مثل الحقوق المدنیة والتصویت والھجرة؟ ھل تؤمن أن لدیك قدرة على إحداث تغییر في مجتمعك؟ ستوفر المش     

م الطالب بتطبیق  الدیمقراطیة في العمل فرصة للنظر في ھذه القضایا. باستخدام مجموعة متنوعة من عملیات المحاكاة والدراسات المیدانیة والمناقشات، یقو
 في بالدنا.معارفھم المفاھیمیة لتحدید كیف یساعدنا فھمنا للتاریخ وللحكومة في القیام بدور أكثر نشاًطا في مجتمعاتنا و

 ستشمل األنشطة ما یلي: 
 نقاش حول الفیدرالیة في صنع القانون

 محاكاة وھمیة للكونجرس 
 ورشة عمل حول السیاسة العامة المتعلقة بالقضایا الحالیة 

 دراسة میدانیة عن النشاط االجتماعي
 Capitol Hillزیارة ل 

 
 SUMMER LITERACY ACADEMY األكادیمیة الصیفیة للقراءة والكتابة

 LITACAD7رمز المساق: 
 1/5/20إغالق التسجیل: 

 . 8أو  7أو  6بالدعوة فقط. الطالب الذین أكملوا الصف  األھلیة:
 ظھًرا  12:15 -صباًحا  7:45أغسطس.  7 -یولیو   6

 دوالًرا  77دوالًرا /   380
م أسالیب متنوعة  تسعى األكادیمیة الصیفیة للقراءة والكتابة إلى تحدي الطالب في القراءة والكتابة بشكل ناقد وبشغف، على مستوى الصف أو أعلى، واستخدا     

  Schirley Soto Cubillosى في الھندسة والتصمیم مع دمج صوت الطالب واختیاره. یجب إرسال نماذج التسجیل المعبأة والشیكات من الطالب المؤھلین إل
 مایو.  1في موعد ال یتجاوز  Washington Blvd.  ،Arlington  ،VA 22204 2110مباشرةً في مكتب اإلنصاف والتمیز، 

 
 B OUTDOOR LAB SESSION Bجلسة مختبر في الھواء الطلق 

 10970رمز المساق:  
 3/4/20إغالق التسجیل: 

،   Washington Blvd  ،Arlington 2110قدم نموذج تسجیل وشیك للمختبر الخارجي لمكتب العلوم في مدارس آرلینغتون العامة على العنوان       
VA 22204ل وشیك  . یرجى عدم ضم الدفعات عن األشقاء معًا. إذا أردت تقدیم طلب لمادة أخرى باإلضافة إلى المختبر الخارجي، فیجب تقدیم نموذج منفص

 إلى المسجل في مدرسة الطالب. 
 . 8أو  7أو  6المقیمون في أرلینغتون الذین أكملوا الصف   األھلیة:
 یولیو  10 -یولیو   B :6الجلسة 

 دوالًرا (تشمل المواصالت والغرفة والطعام)   113دوالًرا /   684
 PHOEBE HALL-KNIPLING LUTOROOR LABORATORYالموقع: 

.. كل ھذا یجعل  خلیط من أنشطة تخییم تقلیدیة (المشي لمسافات طویلة، نیران تخییم في المساء، حرف یدویة، تمثیلیات، إلخ) وأنشطة قائمة على الطبیعة .     
لى من استكشاف الطبیعة وخیارات األنشطة  ھذا البرنامج ممتعًا وغنی�ا بالمعلومات. ھذا البرنامج ھو امتداد للمخیم الصیفي الخارجي االبتدائي، إال أن مستوى أع

ھا بأنفسھم المختلفة تساعد على إعطاء المشاركین في المخیم تجربة ممیزة. یعطى الطالب فرًصا الستكشاف عالم الطبیعة من خالل أنشطة مركزة یختارون 
 Phoebe Hall-Kniplingي یحظى بشعبیة عالیة في مختبر وأنشطة ذاتیة التوجیھ یمارسونھا في أوقات الفراغ. یقام ھذا المخیم الصیفي المثیر والذ

Outdoor Laboratory   بالقرب من وارینتونWarrenton  بوالیة فرجینیا. یتم نقل الطالب إلى المختبر الخارجي صباح االثنین ویعودون إلى أرلینغتون
 بعد ظھر یوم الجمعة من نفس األسبوع.  

. 6166-228-703ئیسیة ووجبات خفیفة. یعین مدیر المخیم زمالء الخیام. للحصول على معلومات إضافیة، اتصل بالرقم یتم توفیر الخیام ووجبات طعام ر     
إللكتروني (أو بواسطة  إذا تجاوز عدد المسجلین طاقة البرنامج، فسیتم اللجوء إلى االختیار العشوائي لتحدید المشاركین. سیتم إخطار الطالب عن طریق البرید ا



أبریل حول حالة طلباتھم. إذا بقي ھناك بعد الموعد النھائي   14إذا لم یكت قد تم تقدیم برید إلكتروني) من مكتب العلوم قبل  البرید في الوالیات المتحدة خدمات 
تي تقدم من الطالب الذین یعیشون  یولیو، یتم قبول الطلبات ال 1للتسجیل أماكن غیر مشغولة، فسیتم قبول الطلبات على أساس من یأتي أوالً یُخدم أوالً. بعد 

 لمزید من المعلومات.  6166-228-703على الرقم  APS Science Officeخارج أرلینغتون، إذا كان الحیز المتاح یسمح بذلك. یرجى االتصال بـ  
  



 
 

 HIGH SCHOOL PROGRAMS برامج المدارس الثانویة
 یولیو. 31مالحظة: آخر یوم لالنسحاب دون عقوبة ھو    
لیبرتي الثانویة. یقدم ھذا البرنامج مجموعة متنوعة من الفرص المتاحة للطالب،   -في مدرسة واشنطن  2020سیعقد البرنامج الصیفي للمدارس الثانویة للعام   

 مثل: 
 مساقات إكماالت (دور ثاني)    
 تعزیز الكفاءات األكادیمیة   
 تحسین المھارات الحسابیة   
 زیادة الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة من خالل القراءة والكتابة واالستماع والتحدث    
 التي لم ینجحوا فیھا  SOLالتحضیر إلعادة اختبارات    
 على أساس المساقات المعتمدةأخذ عمل جدید    

  5مور دراسة مجاالت الدراسة المحتملة، والتشاور مع المعلمین والمرشدین، واختیار المساقات قبل الموعد النھائي للتسجیل في یجب على الطالب وأولیاء األ
 مدرسي.  أو اتصل بإخصائي إرشاد وتوجیھ 1یونیو. لمزید من المعلومات حول ھذه البرامج، راجع قوائم الھاتف المثبتة في الصفحة 

 ل الطالب على توقیع معلم موصي على نماذج تسجیلھم لجمیع المساقات. مالحظة: یجب أن یحص      
 

 MAKE-UP AND STRENGTHENING  اإلكماالت والتقویة - 1

 اللغة اإلنجلیزیة، الدراسات االجتماعیة، الریاضیات، العلوم والصحة
ENGLISH, SOCIAL STUDIES, MATH, SCIENCE AND HEALTH I 

 ینقسم الطالب الذین یجوز لھم أن یأخذوا مساقات لإلكماالت والتقویة إلى ثالث فئات:  األھلیة:     
 أولئك الذین لم ینجحوا في مسساق في السابق 

 SOLأولئك الذین اجتازوا مساقًا لكنھم فشلوا في امتحان 
والعلوم الفیزیائیة، الطالب    8(بالنسبة للجبر التمھیدي، طالب الصف الثامن، واللغة اإلنجلیزیة أولئك الذین اجتازوا مساقًا لكنھم یرغبون في تحسین عالماتھم 

 الذین فشلوا سابقًا في المساق ھم فقط المؤھلون للتسجیل) 
، والحصول على عالمة النجاح. سیتم الدوامیوًما كامال، وتالوفاء بمتطلبات  25یل الطالب لمدة یكون الطالب مؤھالً للحصول على اعتماد كامل، یجب تسجحتى 

في الدروس األساسیة ذات الصلة في نھایة المدرسة الصیفیة. ال یسمح بالتدقیق. یُسمح للطالب بثالثة غیابات وسیتم سحبھم في حالة    SOLإجراء اختبارات 
مساقات   نھي م 8والعلوم الفیزیائیة  8فقط لصفوف العمل الجدید). الجبر التمھیدي لطالب الصف الثامن ، واللغة اإلنجلیزیة الغیاب الرابع (یُسمح بغیابین 

ال یمكن أن تحل الدرجات التي یأخذھا الطالب في مساقت المدرسة الصیفیة محل الدرجات  المدارس المتوسطة. ال یتم تجمیع ساعات معتمدة بھذه المساقات.  
 یتأخذونھا في مساقات مكثفة.  التي

 5/6/20إغالق التسجیل: 
 األھلیة: توصیة المعلم والتسجیل السابق في المساق 

 أغسطس  7 -یولیو   6
 صباًحا  10:45صباًحا إلى  7:45: 1الفترة 
 بعد الظھر  2:15 -صباًحا   11:15: 2الفترة 

 دوالًرا  56دوالًرا / 150
 الرمز  المساق

 11120 *8لغة إنجلیزیة 

 21130 9لغة إنجلیزیة 

 21140 10لغة إنجلیزیة 

 21150 1لغة إنجلیزیة 

 21160 12لغة إنجلیزیة 

 22212 اقتصاد وتمویل شخصي

 22210 جغرافیة العالم

 22215 م  1500تاریخ العالم، جغرافیا: من البدایة حتى سنة 

 22216  حتى اآلن 1500تاریخ العالم، جغرافیا: 

 22360 فرجینیا/الوالیات المتحدةتاریخ 



 الرمز  المساق

 22440 حكومة الوالیات المتحدة/فرجینیا

 13112 *8جبر تمھیدیي لطالب الصف 

 23130 **1جبر 

 23131 1، الجزء 1جبر 

 23135 11جبر 

 23145 الجبر، الوظائف وتحلیل البیانات

 23143 ھندسة

 14125 *8العلوم الفیزیائیة 

 24210 علوم أرض

 24310 1أحیاء 

 24410  كیمیاء

 27320 ) 24/7 – 6/7تلبي  –. ساعة معتمدة 5( 1صحة 

 *مساق صف ثامن؛ ال تجمیع لساعات معتمدة     
 1یجب أن یسجلوا في جبر  2، الجزء 1** الطالب الذین ھم یحاجة إلى تقویة في الجبر      

 
 SOL SOL WRITING COURSEمساق كتابة 
 20966رمز المساق: كتابة 11لغة إنجلیزیة 

 5/6/20إغالق التسجیل: 
لن تمنح ساعات معتمدة لھذا المساق.   .SOLینجحوا في اختبار الكتابة ولكنھم لم   11األھلیة: المساق مفتوح للطالب الذین نجحوا في اللغة اإلنجلیزیة 

انیكا للتحضیر سینخرط الطالب في مراجعة لھیكل المقال التحلیلي بما فیھا حجج االدعاء المضادة، ومراجعة المكونات األساسیة للنحو واالستخدام والمیك
 .EOC SOLالختبار الكتابة 

 بعد الظھر   2:15 -صباًحا   7:45یولیو) ؛  17- 13 یولیو (االختبار 10 -یولیو    6
 دوالًرا   56دوالًرا/ 150

 
 ENGLISH LANGUAGE DEVELOPMENT (ELD)تطور اللغة اإلنجلیزیة 

معتمدة لتلك المساق خالل  الذین یعیدون المساق ولم یحصلوا على ساعات  12-9تمنح ساعة معتمدة واحدة للعالمة الناجحة للطالب الذین ھم حالیًا في الصفوف 
 السنة. 

 
 ENGLISH COURSES مساقات لغة إنجلیزیة

 5/6/20إغالق التسجیل: 
 مع توصیة من معلم  12-9في الصفوف   ELطالب  األھلیة:

 أغسطس  7 -یولیو   6
 صباًحا  10:45صباًحا إلى   7:45   
 بعد الظھر 2:15 - صباًحا   11:15   

 دوالًرا  56دوالًرا/ 150
ولم یحصلوا على ساعات معتمدة عن ھذا المساق خالل السنة. تمنح ساعة اعتماد لغة   ELDاللغة اإلنجلیزیة التالیة للطالب الذین یعیدون مستوى  تطرح مساقات

 إنجلیزیة واحدة في حالة الحصول على عالمة النجاح. 
 

  الرمز الصف     المساق

12 -  9 تطور اللغة اإلنجلیزیة 1لغة إنجلیزیة   20786 

12 -  9 تطور اللغة اإلنجلیزیة 2لغة إنجلیزیة   20790 



  الرمز الصف     المساق

12 -  9 تطور اللغة اإلنجلیزیة 3لغة إنجلیزیة   20796 

12 -  9 اللغة اإلنجلیزیة  4تطور اللغة اإلنجلیزیة    20799 

 
 الصیف. تطرح مساقات اللغة اإلنجلیزیة التالیة للطالب الذین یأخذون المستوى للمرة األولى في فصل 

  الرمز   الصف المساق 

 9  - 12 20881 (BP)اللغة اإلنجلیزیة  1تطور اللغة اإلنجلیزیة  

 9  - 12 20882 (BP)اللغة اإلنجلیزیة   2تطور اللغة اإلنجلیزیة  

 9  - 12 20883 (BP)اللغة اإلنجلیزیة  3تطور اللغة اإلنجلیزیة  

اللغة اإلنجلیزیة   تطور اللغة اإلنجلیزیة (BP) 9  - 12  20884 

 
 

BP  .كفاءة ابتدائیة للطالب الجدد على المستوى = 
 

 نویة لھذه المساقات. مساقات اللغة اإلنجلیزیة التالیة متاحة للطالب الموجودین حالیًا في الصف الثامن. لن یحصل الطالب على ساعات معتمدة من المدرسة الثا   
  الرمز   الصف المساق 

 10786 8 اللغة اإلنجلیزیة  1تطور اللغة اإلنجلیزیة  

 10790 8 اإلنجلیزیة اللغة  2تطور اللغة اإلنجلیزیة  

 10796 8 اللغة اإلنجلیزیة  3تطور اللغة اإلنجلیزیة  

 10799 8 اللغة اإلنجلیزیة  4تطور اللغة اإلنجلیزیة  

 
 MATH COURSES مساقات الریاضیات

 النھائي المناسب في ھذه المساقات بتقییم مسبق. أو الجزء األول أو أعلى لیسوا مؤھلین لھذه المساقات. سیتم تحدید المستوى  1الطالب الذین أخذوا جبر 
 

 MATH FOUNDATIONS أسس الریاضیات

 23116رمز المساق: 
 5/6/20إغالق التسجیل: 

 .12-8في الصفوف  ELاألھلیة: طالب 
 أغسطس 7 -یولیو  6

 صباًحا  10:45صباًحا إلى  7:45: 1الفترة 
 بعد الظھر  2:15 -صباًحا   11:15: 2الفترة 

 دوالًرا  56دوالًرا/ 150
الذین لدیھم مھارات محدودة في اللغة اإلنجلیزیة وانقطعوا عن الدراسة. سیطور الطالب فھمھم   12-8یوصى بھذا المساق لطالب اللغة اإلنجلیزیة في الصفوف  

المشكالت العملي في مجاالت القیاس واالحتمال  لألعداد الصحیحة والكسور والحساب العشري والنسبة المئویة والتقدیر. سیتم تطبیق ھذه المفاھیم على حل 
 واإلحصاء والھندسة. لن یحصل الطالب على ساعات معتمدة من المدرسة الثانویة لھذا المساق. 

 
  ELD PRE-ALGEBRA الجبر التمھیدي -تطور اللغة اإلنجلیزیة 

 23116رمز المساق: 
  5/6/20إغالق التسجیل: 

 أغسطس 7 -یولیو  6
 صباًحا  10:45صباًحا إلى   7:45: 1الفترة    
 بعد الظھر  2:15 -صباًحا  11:15: 2الفترة    



 دوالًرا  56دوالًرا/ 150
الذین یحتاجون إلى التركیز على تقویة موضوعات الجبر التمھیدي بما في ذلك األرقام النسبیة   12-8یوصى بھذا المساق لطالب اللغة اإلنجلیزیة في الصفوف  

 واألعداد الصحیحة والمتغیرات والتعبیرات والمعادالت والرسوم البیانیة. لن تمنح ساعات معتمدة لھذا المساق.. والنسب 
 
 

 SPECIAL EDUCATION PROGRAMS برامج التربیة الخاصة
وصلوا إلى ھذه الخدمات / البرامج التعلیمیة الخاصة  یقتصر التسجیل في المساقات المذكورة أدناه على طالب مدارس آرلینغتون العامة من ذوي اإلعاقة الذین  

 . 20-2019خالل العام الدراسي 
 دوالًرا 56دوالًرا /  150جمیع المساقات في ھذا القسم: 

 
 ENGLISH 8 & MATH 8 8و الریاضیات   8اللغة اإلنجلیزیة 

 10031، رمز المساق:  8اللغة اإلنجلیزیة 
 10034، رمز المساق:  8یات ضالریا

 5/6/20إغالق التسجیل: 
 . 2020-2019یة خاصة خالل الفترة ترب طالب مدارس آرلینغتون العامة الذین یكملون الصف الثامن والذین تلقوا خدمات  األھلیة:

 أغسطس 7 -یولیو  6
 صباًحا  10:45صباًحا إلى  7:45: 1الفترة 
 بعد الظھر  2:15 -صباًحا   11:15: 2الفترة 

 
 ENGLISH 9 9اإلنجلیزیة اللغة 

 20001رمز المساق: 
 5/6/20: إغالق التسجیل

 . 2020-2019األھلیة: طالب مدارس آرلینغتون العامة الذین یكملون الصف التاسع والذین تلقوا خدمات تربیة خاصة خالل الفترة 
 أغسطس 7 -یولیو  6
 صباًحا  10:45صباًحا إلى   7:45: 1الفترة    
 بعد الظھر  2:15 -صباًحا  11:15: 2الفترة    
 

 FUNCTIONAL LIFE SKILLS مھارات الحیاة الوظیفیة

 20971رمز المساق: 
 5/6/20 إغالق التسجیل:

 . 2020-2019الطالب المسجلون بدوام كامل في مدارس آرلینغتون العامة الذین حضروا برنامج مھارات الحیاة الوظیفیة خالل الفترة  األھلیة:
 صباًحا  11:45صباًحا إلى  7:45أغسطس.  7 -یولیو   6
 

 MULTI-INTERVENTION PROGRAM FOR STUDENTSالبرنامج المتعدد التداخالت للطالب المصابین بالتوحد 
WITH AUTISM (MIPA) 

 20914رمز المساق: 
 5/6/20إغالق التسجیل: 

 . 20-2019خالل    MIPAالطالب المسجلون بدوام كامل في مدارس آرلینغتون العامة المصابون بالتوحد األھلیة:
 صباًحا  11:45صباًحا إلى  7:45أغسطس.  7 -یولیو   6
 

 PROGRAM FOR EMPLOYMENT PREPAREDNESS (PEP) برنامج الجاھزیة للعمل

 29085رمز المساق: 
 5/6/20إغالق التسجیل: 

أو الذین سیحضرون البرنامج  2020-2019عاًما) المسجلون في برنامج الجاھزیة للعمل خالل الفترة  22و  18الطالب (الذین تتراوح أعمارھم بین  األھلیة:
 . 21-2020في الفترة 

 صباًحا  11:45صباًحا إلى  7:45أغسطس.  7 -یولیو   6
 



 SHRIVER  برنامج شرایفر
 20980بالطبع الكود: 

 5/6/20إغالق التسجیل: 
 . 20-2019الطالب المسجلون بدوام كامل في مدارس آرلینغتون العامة الذین حضروا البرنامج خالل العام الدراسي  األھلیة:

 ظھًرا  12:00صباًحا إلى  8:00أغسطس.  7 -یولیو   6
 

 The Heights الموقع:
الصیفي مصمم لتوفیر التعلیم المستمر في مجاالت المعیشة المستقلة، والحیاة المھنیة والمھارات األكادیمیة التي تدعم الطالب ذوي   Shriverبرنامج شرایفر 

م توفیر اشئة. سیت اإلعاقات الذھنیة و / أو التوحد. ینصب التركیز على الحفاظ على مھارات تم الحصول علیھا خالل السنة الدراسیة السابقة وكذلك مھارات ن 
) االتصال بالمدرسة قبل التسجیل. لمزید  ESYدون السنة الدراسیة الممددة ( Shriverوسائل نقل قبل وبعد ساعات الدراسة الصیفیة فقط. على طالب برنامج 

 . 6440-228-703من المعلومات ، اتصل بالرقم  
 

IIعمل جدید لمساقات الساعات المعتمدة . NEW WORK FOR CREDIT COURSES 
یوًما جمیعھا، ویلبي متطلبات الدوام والحصول على درجة   25یكون الطالب مؤھالً للحصول على ساعات معتمدة كاملة، یجب أن یكون مسجال لمدة ال  حتى

ه المساقات متاحة  نجاح. یجب أن یحصل الطالب على توقیع معلمھم الحالي في مجال الموضوع ذي الصلة، إلى جانب مرشدھم، على نماذج تسجیلھم. ھذ
في مساق، فإنھم    للطالب الذین استوفوا المتطلبات ذات الصلة على النحو الوارد في برنامج دراسات المدرسة الثانویة. إذا تم تسجیل الطالب مسجال من قبل

 لیكونوا مؤھلین ألخذ نفس المساق للحصول على عمل جدید من أجل ساعات معتمدة.
 

 1/5/20إغالق التسجیل: 
 بعد الظھر  2:15 -صباًحا  7:45أغسطس.  7 -ولیو  ی 6

 ساعة معتمدة واحدة)  1.0دوالًرا ( 87دوالر /  300
 

 الرمز  المساق 

 21140N 10لغة إنجلیزیة 

 21150N 11لغة إنجلیزیة 

 21160N 12لغة إنجلیزیة 

 23130N *1جبر 

 23132N 2الجزء    1جبر 

 23135NB مختلط  **  2جبر 

 23143N ھندسة

 24410N كیمیاء

 24210NB مختلط ** *علوم أرض 

 24361N علوم بیئة

 27320NV ** 1صحة 

 22212NB ***اقتصاد وتمویل شخصي 

 22212NV ** افتراضي*اقتصاد وتمویل شخصي *

 22360NB مختلط ** *تاریخ فرجینیا/الوالیات المتحدة 

 22360NV افتراضي**  *تاریخ فرجینیا/الوالیات المتحدة *

 22440NB مختلط * *حكومة فرجینیا/الوالیات المتحدة *

 22440NV * افتراضي*حكومة فرجینیا/الوالیات المتحدة **

 



 لطلبة السنوات الثانیة والثالثة والرابعة الحالیین فقط.  1* جبر 
 . مختلط 2جبر  من أجللطلبة السنوات األولى والثانیة والثالثة الحالیین فقط. انظر متطلبات الدورة التدریبیة أدناه   1مختلط وصحة  2** جبر 

ء والخمیس من االثنین واألربعاء والجمعة. سیتم إجراء مھام افتراضیة یومي الثالثاإلى الغرف الصفیة أیام حضور المختلط: یجب على الطالب  مساق *** 
 كل أسبوع. 

. ساعات المختبر المفتوحة متاحة في موقع  Canvasاإلنترنت عبر لى عحضور جلسة تحضیریة للمساق افتراضي: یجب على الطالب   مساق**** 
 المدرسة الصیفیة یومي الثالثاء والخمیس. انظر التعلیمات االفتراضیة. 

 
 

III آرلینغتون العامة. التعلیم االفتراضي في مدارس APS VIRTUAL INSTRUCTION 
 (راجع خیارات المساقات ضمن عمل جدید لساعات معتمدة).    
 المساقات االفتراضیة مصممة للسماح للطالب بأخذ مساقات عمل جدیدة بمرونة أكبر خالل أشھر الصیف.    
ملون بشكل مستقل لتغطیة محتوى المساق لمدة سنة كاملة خالل جلسة المدرسة  تتطلب المشاركة في المساقات االفتراضیة إدارةً للوقت ألن الطالب یع   

 الصیفیة.
للمساقات   یتوقع من لطالب أن یحققوا تقدًما ثابتًا من خالل محتوى المساق. یحدد المدرب المواعید النھائیة في كل مساق. تشمل االعتبارات المھمة   

 االفتراضیة ما یلي: 
). یتلقى الطالب معلومات حول كیفیة الوصول إلى  Canvasة التھیئة للدراسات االجتماعیة االفتراضیة (من خالل اإلنترنت عبر مطلوب االنتھاء من دور

 مساق التھیئة بعد الموعد النھائي للتسجیل. 
 . ساعات كل یوم عمل من أیام األسبوع  6إلنھاء المساق بنجاح، یُتوقع من الطالب أن یعملوا    

 یجب أن یكون لدى الطالب المشاركین في المساق االفتراضي عنوان برید إلكتروني صالح یمكن الوصول إلیھ بانتظام   
 یجب أن یكون لدى الطالب وصلة إنترنت أو قدرة على السفر إلى موقع تتوفر فیھ خدمة اإلنترنت. 

فتراضي لدیھم خیار حضور المختبرات المفتوحة كل یوم ثالثاء وخمیس في موقع  الطالب الذین یحتاجون إلى مساعدة في مساق الدراسات االجتماعیة اال 
 المدرسة الصیفیة. 

 تدار عملیات التقییم بواسطة الحاسوب باستثناء ما یلي:
ع الطالب بشدة على حضور اختبار  -االقتصاد والتمویل الشخصي   ختبار.الموجھ لمحو األمیة المالیة. ھناك مواعید مختلفة لال WISEیشجَّ

، مشرف الدراسات االجتماعیة، على Kerri Hirschللحصول على معلومات إضافیة حول تعلیم الدراسات االجتماعیة االفتراضي، یرجى االتصال بـ    
kerri.hirsch@apsva.us 

 . deborah.defranco@apsva.usعلى  Debbie DeFrancoللحصول على معلومات إضافیة حول تعلیم الصحة االفتراضي، یرجى االتصال بـ    
 

 VIRTUAL VIRGINIA   فرجینیا االفتراضیة 
خیارات إضافیة عبر اإلنترنت للطالب الذین ال یستطیعون التسجیل خالل الموعد النھائي لبرامج مدارس  Virtual Virginia   توفر فرجینیا االفتراضیة 

االفتراضیة والمختلطة أو یفوتھم ھذا الموعد. المساقات متاحة في اللغات العالمیة، والمواد االختیاریة، والمواد األساسیة للطالب في   APSبوسطن العامة 
 انویة الذین یستوفون الشروط األساسیة للمساق ولدیھم موافقة مسبقة من مدیر التعلیم الثانوي في قسم التعلیم والتعلم.المدارس المتوسطة والث 

 ، و / أو االتصال بالمرشد المدرسي. virtualvirginia.org/programs/summerلمزید من المعلومات ، یرجى زیارة 
 

IVیة البدیلة. البرامج البدیلة والفردیة للمدارس الثانو  ALTERNATIVE AND INDIVIDUAL HIGH SCHOOL 
PROGRAMS 

 ARLINGTON COMMUNITY HIGH SCHOOL مدرسة أرلینغتون الثانویة المجتمعیة

 للعمل الجدید)  1/5/20(  5/6/20 إغالق التسجیل:
 الحالیین فقط لجمیع الصفوف.  Arlington Community High School مدرسة أرلینغتون الثانویة المجتمعیةطالب مدرسة  األھلیة:

 دوالًرا عن كل مساق عمل جدید للساعات المعتمدة  87دوالر /  300
 دوالًرا عن كل مساق لإلكماالت (الدور الثاني) والتقویة  56دوالًرا /   150

 
 I  ENGLISH LANGUAGE DEVELOPMENT (ELD)تطور اللغة اإلنجلیزیة   1

 في الغرف الصفیة (جمیع المستویات) فقط بتنسیق نھاري أو مسائي على النحو التالي:  ELDاإلنجلیزیة دروس لغة إنجلیزیة تطور اللغة 
 أغسطس  7 -یولیو  6دروس نھاریة:  

 الجمعة -اإلثنین 
 صباًحا  10:00صباًحا إلى  7:30: 1الفترة 
 ظھًرا  12:40 -صباًحا   10:10: 2الفترة 

 أغسطس  6 -یولیو   6دروس مسائیة: 
 ظھراً  9:30  - ظھراً  6:30الخمیس ،  -االثنین 

 II  ONLINE COURSES & COURSE CONTINUATION مساقات عبر اإلنترنت ومواصلة المساقات 2
 مساقات عبر اإلنترنت مع دعم معلم ودعم مختبر یومي لـ: 

 * أیة مساقات حالیة مستمرة مثل مساق اإلكماالت والتقویة وتعزیز بتنسیق الكفاءات 



)،  AFDA، ھندسة، 2و  1، حكومة فرجینیا / الوالیات المتحدة، جغرافیا العالم، الریاضیات (جبر  12و   11،  10،  9اقات عمل جدیدة باللغة اإلنجلیزیة * مس
 فیزیاء، علوم بیئیة

 أغسطس 7 -یولیو  6
 یولیو 6تھیئة إلزامیة: 

 
. تعطى الدروس ومساقات التھیئة في  5350 -228-703على الرقم  Barbara Thompsonلمزید من المعلومات ، یرجى االتصال بالدكتورة باربرا تومبسون 

 . S. Walter Reed Dr. Arlington ،VA 22204 800مدرسة أرلینغتون المجتمعیة الثانویة: 
 

 New Directionsاتجاھات جدیدة 
 للعمل الجدید)  1/5/20(  5/6/20التسجیل: إغالق 
 : طالب االتجاھات الجدیدة الحالیون فقط. األھلیة 

 أغسطس  7 -یولیو   6
 عمل جدید: 

 بعد الظھر   2:15  -صباًحا   7:45   
 اإلكماالت والتقویة: 

 صباًحا  10:45صباًحا إلى  7:45: 1الفترة 
 بعد الظھر  2:15 -صباًحا   11:15: 2الفترة 

 دوالًرا لكل مساق عمل جدید للساعات المعتمدة  87دوالر /  300
 دوالًرا لكل مساق لإلكماالت والتقویة  56دوالًرا /   150

 
مساقات مختارة لإلكماالت والتقویة و / أو مساقات عمل جدید لساعات معتمدة. لمزید من المعلومات، یرجى   New Directionsستطرح اتجاھات جدیدة 

 . 2117-228-703على الرقم  Philip Bonarوناراالتصال ې فیلیب ب 
 

 WAKEFIELD AP SUMMER BRIDGEبرنامج جسر ویكفیلد آرلینغتون العامة الصیفي 
 20192رمز المساق:  

 5/6/20إغالق التسجیل: 
 . 21-2020في ویكفیلد في  APطالب ویكفیلد الذین سیأخذون مساقات  األھلیة:

 مارس.  1، برجى االتصال بـ ویكفیلد بعد 2020لالطالع على تواریخ برنامج العام  التواریخ:
 ظھًرا  1:00صباًحا إلى   8:00
 دوالًرا  56دوالًرا /   175

 WAKEFIELDالموقع: 
 یتلقى الطالب تعلیًما في المجاالت التالیة: 

 APتعلیم محتوى مساق 
 مھارات إدارة الوقت والتنظیم 

 اإلجھاد والتسویف التعامل مع 
 السلوك األكادیمي األخالقي 

 مھارات تدوین المالحظات والقراءة 
 المھارات الدراسیة وأسالیب التعلم

 التخطیط للجامعة والدعم المالي
 

. سیتم توفیر تواریخ or 703-228-6700 703أو  Katie.Naylor@apsva.usعلى   Katie Naylorلمزید من المعلومات ، یرجى االتصال ې كاتي نایلور ،
 . 2020مارس  1البرنامج بعد 

 
 SENIOR PROJECT مشروع التخرج

 20191رمز المساق:  
 5/6/20إغالق التسجیل: 

 طالب ویكفیلد الذین لم یكملوا مشروع تخرجھم خالل السنة الدراسیة  األھلیة:
 بعد الظھر  3:00صباًحا إلى  9:00یولیو.  2 -یونیو   22

 دوالًرا  56دوالًرا/  150
 WAKEFIELDالموقع: 

-228-703، منسقة مشروع التخرج، على الرقم  Liza Labellaعلى طالب ویكفیلد الذین لم یكملوا مشروع تخرجھم خالل السنة الدراسیة االتصال بـ لیزا البیال  
 لمزید من المعلومات.  lisa.labella@apsva.usأو   6666

 
W-L مقدمة إلى مساقات متقدمة W-L INTRO TO ADVANCED COURSES 



 20193رمز المساق:  
 5/6/20إغالق التسجیل: 

ولم یتم تسجیلھم مسبقًا في المساقات المتقدمة. یجب تسجیل    12-9المسجلون حالیًا في الصفوف  Washington-Liberty لیبرتي   -طالب واشنطن  األھلیة:
 یونیو. لن یتم قبول أیة حاالت تسجیل متأخرة. 5جمیع الطالب لھذه المساق قبل 

 ظھًرا  12:00صباًحا إلى  9:00أغسطس  25  -أغسطس  17
 دوالًرا  56دوالًرا /   175 

   Washington - Libertyلیبرتي   -وقع: واشنطن الم
ف الصفیة المكثفة  ھذا المساق مصمم لتعزیز وتقویة مھارات الطالب في االستراتیجیات واألسالیب األكادیمیة، ونقل التوقعات التي سیواجھونھا في دروس الغر

على  W-L. یوصى بھذه المساق للطالب الذین لم یشاركوا من قبل في مساق مستوى متقدم. لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بمكتب إرشاد IB / APو 
 . 6250-228-703الرقم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2020ملحق: قائمة مساقات المدرسة الصیفیة للعام 
  



APPENDIX: 2020 SUMMER SCHOOL COURSE LIST 
 ) 20 -2019(سجل الطالب لنفس مستوى الصف الذ ھم فیھ في السنة الدراسیة 

 
 ELEMENTARY SCHOOL COURSES  مساقات المدارس االبتدائیة

 
 آخر موعد للتسجیل  اسم المساق  رمز المساق     

K-2   1 /5 /20فئة التواصل  00920  

20/ 5/ 1 5  - 3التواصل،  فئة  00921  

Pre-K–5    1 /5 /20 فئة الصم وضعاف السمع، 00919  

K – 5 1 /5 /20الفاصل االبتدائي ،   00937  

K-5 1 /5 /20مھارات الحیاة الوظیفیة ،   00912  

20/ 5/ 1 ) ، ما قبل الروضة MIPAبرنامج متعدد التدخالت للطالب المصابین بالتوحد ( 00900  

20/ 5/ 1 ) ، ما قبل الروضة MIPAمتعدد التداخالت للطالب المصابین بالتوحد (برنامج  00980  

 A  4/3/20الجلسة  5  -4مختبر في الھواء الطلق  00970

 C 4/3/20الجلسة   5- 4مختبر في الھواء الطلق  00971

20/ 5/ 1 ما قبل الروضة  00901  

SPED( 1 /5 /20البرنامج التطوري ما قبل الروضة ( 00910  

K-5 1 /5 /20مخیم قراءة للطالب ذوي اإلعاقة ،   00918  

SEED 1 /5 /20 ریاض األطفال، 00990  

SEED 1 /5 /20، الصف األول   00991  

SEED 2 1 /5 /20الصف الثاني،    00992  

SEED 3 1 /5 /20الصف الثاني،  00993  

SEED 4 1 /5 /20الصف الثاني،  00994  

SEED 5 1 /5 /20الصف الثاني،  00995  

K 1 /5 /20 - 1 مكتفیة ذاتیا، الصفوف 00915  

20/ 5/ 1 2 - 3مكتفیة ذاتیا، الصفوف 00916  

20/ 5/ 1 4 - 5مكتفیة ذاتیا، الصفوف 00917  

K 1 /5 /20 - 2برنامج المھارات االجتماعیة للطالب ذوي اإلعاقة،  00935  

20/ 5/ 1 3 - 5برنامج المھارات االجتماعیة للطالب ذوي اإلعاقة،  00936  

 



 MIDDLE SCHOOL COURSES مساقات المدارس المتوسطة

 آخر موعد للتسجیل  اسم المساق  رمز المساق     

DEMINACTION  20/ 5/ 1 الدیمقراطیة في العمل  

20/ 6/ 5 لغة إنجلیزیة 1تطور اللغة اإلنجلیزیة  10786  

20/ 6/ 5 لغة إنجلیزیة   2 تطور اللغة اإلنجلیزیة  10790  

20/ 6/ 5 لغة إنجلیزیة 3تطور اللغة اإلنجلیزیة  10796  

20/ 6/ 5 لغة إنجلیزیة 4تطور اللغة اإلنجلیزیة  10799  

20/ 6/ 5 استعداد  7تطور اللغة اإلنجلیزیة  ریاضیات   10886  

20/ 6/ 5 الصف الثامن استعداد تطور اللغة اإلنجلیزیة  جبر تمھییدي لطالب  13100  

20/ 6/ 5 تطور اللغة اإلنجلیزیة  ریاضیات   10880  

5 /6 /20 (SPED) 6لغة إنجلیزیة  10045  

5 /6 /20 (SPED) 7لغة إنجلیزیة  10029  

5 /6 /20 (SPED) 7لغة إنجلیزیة   10031  

20/ 6/ 5 8  - 6مھارات حیاة وظیفیة  10971  

GOOGLELIT67   20/ 5/ 1 األدبیةرحالت غوغل  

20/ 6/ 5 6لغة إنجلیزیة الصف   11109  

20/ 6/ 5 لغة إنجلیزیة الصف ا  11110  

20/ 6/ 5 8لغة إنجلیزیة الصف   11120  

20/ 6/ 5 علةم حیاة الصف السابع  14115  

20/ 6/ 5 8علوم فیزیائیة الصف   14125  

20/ 6/ 5 6فاصل   10056  

20/ 6/ 5 7فاصل   10057  

20/ 6/ 5 8فاصل   10058  

20/ 5/ 1 مقدمة إلى الجبر 13102  

20/ 5/ 1 القفز نحو الجبر  10958  

LEADACADGI 20/ 5/ 1 أكادیمیة القیادة للقضایا العالمیة  

20/ 6/ 5 6ریاضیات  13110  

5 /6 /20 (SPED) 6ریاضیات  10046  

20/ 6/ 5 7یاضیات  13111  



 آخر موعد للتسجیل  اسم المساق  رمز المساق     

5 /6 /20  (SPED) 7ریاضیات  10033  

MIPA ، (6 -  8 5 /6 /20التداخالت للطالب المصابین بالتوحد (برنامج متعدد  10914  

 B 4/3/20الجلسة   8  – 6مختبر خارجي  10970

20/ 6/ 5 جبر تمھیدي لطالب الصف الثامن 13112  

5 /6 /20  (SPED) جبر تمھیدي لطالب الصف الثامن 10034  

20/ 6/ 5 6مختبر قراءة وكتابة  11001  

20/ 6/ 5 7وكتابة مختبر قراءة   11002  

20/ 6/ 5 برنامج شرایفر  20980  

LITACAD7 20/ 5/ 1 أكادیمیة محو األمیة الصیفیة  

 
 

 

 HIGH SCHOOL COURSES  مساقات المدارس الثانویة

 آخر موعد للتسجیل  اسم المساق  رمز المساق     

20/ 6/ 5 1جبر  23130  

23130N  1جبر N/W 1 /5 /20  

20/ 6/ 5 1، الجزء  1جبر  23131  

23132N  2، الجزء  1جبر ،N/W 1 /5 /20  

20/ 6/ 5 2جبر  23135  

23135NB  مختلط  2جبرN/W   1 /5 /20  

20/ 6/ 5 جبر، تحلیل الوظائف والبیانات 23145  

20/ 6/ 5 1أحیاء  24310  

20/ 6/ 5 كیمیاء 24410  

24410N  20/ 5/ 1 كیمیاء  

20/ 6/ 5 علوم أرض  24210  

24210NB  علوم أرض مختلطN/W 1 /5 /20  

20/ 6/ 5 اقتصاد وتمویل شخصي  22212  

22212NB مختللط   اقتصاد وتمویل شخصيN/W   1 /5 /20  

22212NV  اقتصاد وتمویل شخصي افتراضيN/W 1 /5 /20  

20/ 6/ 5 8لغة إنجلیزیة  1تطور اللغة اإلنجلیزیة  10786  



 آخر موعد للتسجیل  اسم المساق  رمز المساق     

20/ 6/ 5 8 -  9إنجلیزیة لغة  1تطور اللغة اإلنجلیزیة  20786  

9   – 12   5 /6 /20  (BP)لغة إنجلیزیة  1تطور اللغة اإلنجلیزیة  20881  

20/ 6/ 5 8لغة إنجلیزیة  2تطور اللغة اإلنجلیزیة  10790  

20/ 6/ 5 12  –  9لغة إنجلیزیة  2تطور اللغة اإلنجلیزیة  20790  

9   – 12 5 /6 /20  (BP)لغة إنجلیزیة  2تطور اللغة اإلنجلیزیة  20882  

20/ 6/ 5   8لغة إنجلیزیة   3تطور اللغة اإلنجلیزیة  10796  

20/ 6/ 5 12  –  9لغة إنجلیزیة  3تطور اللغة اإلنجلیزیة  20796  

20/ 6/ 5 12  –  9لغة إنجلیزیة  3تطور اللغة اإلنجلیزیة  20883  

20/ 6/ 5 8لغة إنجلیزیة  4تطور اللغة اإلنجلیزیة  10799  

20/ 6/ 5 12  –  9لغة إنجلیزیة  4تطور اللغة اإلنجلیزیة  20799  

9   – 12 5 /6 /20  (BP)لغة إنجلیزیة  4تطور اللغة اإلنجلیزیة  20884  

20/ 6/ 5 تطور اللغة اإلنجلیزیة جبر تمھیدي 23100  

20/ 6/ 5 9لغة إنجلیزیة  21130  

5 /6 /20 (SPED) 9لغة إنجلیزیة  20001  

20/ 6/ 5 10لغة إنجلیزیة  21140  

21140N  10لغة إنجلیزیة N/W 1 /5 /20  

20/ 6/ 5 11لغة إنجلیزیة  21150  

SOL 5 /6 /20(كتابة) تقویة  11لغة إنجلیزیة  20966  

21150N  11لغة إنجلیزیة N/W 1 /5 /20  

20/ 6/ 5 12لغة إنجلیزیة  21160  

21160N  12لغة إنجلیزیة N/W 1 /5 /20  

24361N  علوم بیئیةN/W 1 /5 /20  

20/ 6/ 5 12  - 9مھارات حیاة وظیفیة  20971  

20/ 6/ 5 ھمدسة  23143  

23143N  ھندسةN/W 1 /5 /20  

20/ 6/ 5 1صحة  27320  

27320NV  1صحة N/W 1 /5 /20  

MIPA ، (9-  12 5 /6 /20برنامج متعدد التداخالت للطالب المصابین بالتوحد ( 20914  

5 /6 /20  (PEP)برنامج لالستعداد للعمل  29085  

20/ 6/ 5 مشروع تخرج  20191  



 آخر موعد للتسجیل  اسم المساق  رمز المساق     

20/ 6/ 5 برنامج شرایفر  20980  

20/ 6/ 5 حكومة فرجینیا / الوالیات المتحدة  22440  

22440NB مختلط    حكومة فرجینیا / الوالیات المتحدةN/W 1 /5 /20  

22440NV  افتراضي المتحدةحكومة فرجینیا / الوالیات   N/W 1 /5 /20  

20/ 6/ 5 تاریخ فرجینیا / الوالیات المتحدة  22360  

22360NB مختلط    تاریخ فرجینیا / الوالیات المتحدةN/W 1 /5 /20  

22360NV افتراضي تاریخ فرجینیا / الوالیات المتحدة   N/W 1 /5 /20  

20/ 6/ 5 برنامج جسر ویكفیلد آرلینغتون العامة الصیفي 20192  

W - L 5 /6 /20مقدمة إلى المساقات المتقدمة  20193  

20/ 6/ 5 جغرافیة العالم  22210  

20/ 6/ 5 میالدي حتى اآلن  1500تاریخ وجغرافیة العالم:  22216  

20/ 6/ 5 میالدي  1500تاریخ وجغرافیة العالم: من البدایة حتى   22215  

 

 
 

 
  



 
  



 
  



 

 


