
 

 ف�ح �اب ال�ق��� ل��حلة ما قل ر
اض األ�فال!

 )VPI“ (ف�ج)6)ا ب�
'9&ل إی6)5)ات)ف”نعل0 ع0 ف�ح �اب تق��� �لات االل�,اق في ب�نامج م&ن�)'&ر% و#�نامج مادرة 

 !2021أب�
ل  15إلى  2021ف�ای�  1اع�اًرا مCPP(  0“ (ك)ه-ك&م)&ن)�ي ب))� ب�< ”و#�نامج 

  ادرة ب�نامجب�نامج یم دراسي #امل م"اني ل �حلة مـا قـ�ـل ر�ـاض األ�ـفـال، وهـ مـ�ـفـ� فـي الـعـ�یـ� مـ�   ) VPI“ (ف�ج)6)ا ب�
'9&ل إی6)5)ات)ف”م

ل�0 في ه/ا ال��نامج في ت"ارب تعل, م �عة وث��ة لغً�ا و  س�ة ل �2B الـ>ـ ـ والـ�ـ5ـر م>اال �ارس االب��ائ0ة الاقعة في مقا�عة "أرل0>غ�ن". 78ارك ال5الب الُ 2"َّ

 ت�>ي مهاراته, ال�أس020ة األكاد8 0ة واالج� اع0ة والعا�ف0ة وت2اع� في إع�اد ال5الب ل �حلة ر�اض األ�فال.

 "%اقـعـة   ب�نامج "م&ن�)'&ر% ب�ا���ب�نامج یم دراسي #امل م�ع�د األع ار ل �حلة ما ق�ل ر�اض األ�فال، وه م�ف� في الع�ی� م� الـ ـ�ارس االبـ�ـ�ائـ0ـة الـ

ل ب�نامج "من�20رI ب�اI� 8" ب�0 Jن". ت�اوح أع ار ال5الب في فأعام، و�7ارك هOالء ال5الب في بP0ة تعل0 0ة تO#� عـلـى احـ�ـ�ام  5و  3في مقا�عة "أرل0>غ�

 ل.اآلخ��� وال2الم واإلب�اع. یOدI ال5الب أن57ة ف�د8ة وج اع0ة في بP0ة ُمهP0ة ُت Wِّ� ال5الب م� الع ل #ل حT2 س�ع�ه في إن"از األع ا

  ( ك)ه-ك&م)&ن)�ي ب))� ب�< ”ب�نامج “CPP  ( اقـعـة فـيب�نامج شامل ل �حلة ما ق�ل ر�اض األ�فال، وه م�ف� في ع�د قل0ل م� ال �ارس االبـ�ـ�ائـ0ـة الـ

األ�ـفـال: یـهـ�ف  �ـاضمقا�عة "أرل0>غ�ن". 8ق�م ه/ا ال��نامج لل5الب م� أص_اب اله , وال5الب اآلخ��� ت"̂�ة تعل, تفاعل0ة عال0ة ال"دة في م�حلة مـا قـ�ـل ر 

) إلى تjو�� ال5الب م� أص_اب اله ـ, والـ5ـالب اآلخـ��ـ� iـفـ�صـة الـ�ـعـلـ, مـعـًا والـ>ـ ـ فـي جـ ـ0ـع الـ ـ"ـاالت CPP“ (ك0ه-كم0ن�0ي ب00� ب�B ”تJ 0, ب�نامج 

 ال�> �ة.

 

 :KلLاصل مع م9ان تق��� الل على ال 2اع�ة في #ل ما ی�علi mال5لT، ُی�جى ال�اصل مع م�#j ال��حT0 أو ال �رسة ال _ل0ة ال "اورة. l<W 8, ال�J_لل
//:https. ف0 ا یلي راti تق�8, ال5لT ع�� اإلن��نs: 703-228-8665أو ال�ق,  703-228-8000م�#j ال��حT0 ع�� ال�ق, 


