
LEARNING
 APRENDIZAJE DE VERANO

 8 - K برنامج

من االثنني حتى الجمعة من 5 يوليو حتى 29 يوليو 2022 

مجانًا لكافة طالب مقاطعة مدارس بروفيدنس العامة  من 8:30 صباًحا حتى 3:00 مساءً 

 PPSD

قم بتوسيع تعليم طالبك من خالل التعلم النشط والقائم عىل املشاريع يف دورات األدب والرياضيات، 

والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM وإثراء الفنون. تتيح الفصول العملية للطالب النمو مع 

أقرانهم يف الصفوف الدراسية يف بيئة جذابة ومثرية تساعد األطفال عىل استكشاف مفاهيم جديدة. 

يتم تسليمها شخصيًا يف مدارس ابتدائية ومتوسطة مختارة. 	 

سيحصل الطالب عىل اإلفطار والغداء واملواصالت! 	 

اعرف املزيد أو قم باالشرتاك قبل 6 مايو، 2022 عرب  االتصال بقسم الطالب يف املدرسة.*

providenceschools.org/summer

برنامج من 9 حتى 12 

من االثنني حتى الجمعة من 5 يوليو حتى 29 يوليو 2022 

مجانًا لكافة طالب مقاطعة مدارس بروفيدنس العامة  من الساعة 8:30 صباًحا حتى 2:30 مساًء  

PPSD

ملساعدة الطالب عىل الوصول إىل املسارات الجامعية والوظيفية، ميكن لطالب املدارس الثانوية املشاركة 

يف محتوى الدورة التعليمية واستعادة الوحدة املعتمدة التي ستسمح لهم بالتخرج يف الوقت املحدد 

واملشاركة يف دورات التعليم املهني والتقني. سيتم تقديم هذا الربنامج عرب القنوات االفرتاضية. 

ميكن للطالب االختيار ما بني وحدات تعليمية ملدة ساعتني ملواكبة جداولهم  	 

التعليمية.   

ستكون هناك فرص يوميًا الستخدام معامل الكمبيوتر باملدرسة  	 

والحصول عىل وجبتي اإلفطار والغداء مجانًا.   

اعرف املزيد أو قم باالشرتاك قبل 6 مايو، 2022 عرب  االتصال بقسم الطالب 

يف املدرسة.*

 برامج صيفية
للرشاكة املجتمعية 

جلستان ملدة ستة أسابيع:

  6 يوليو - 12 أغسطس 2022

و11 يوليو - 19 أغسطس 2022 

تترشف مدارس بروفيدنس )PPSD( ومدينة بروفيدنس باإلعالن عن 

برامج اإلثراء الصيفية خاصتنا للمرحلة االنتقالية ملا قبل الروضة حتى 

طالب الصف الثاين عرش.  

تركز برامج التعلم هذه عىل تطوير االحتياجات واالهتاممات األكادميية   	 

واالجتامعية والعاطفية والجسدية للطالب من خالل تجارب التعلم العملية    

واملشاركة.   

كافة طالب مقاطعة مدارس بروفيدنس العامة PPSD مؤهلني للحضور ومن دون  	 

تكلفة عىل عائالتهم.     

eatplaylearnpvd.com  :ميكن للعائالت تسجيل االشرتاك عرب

 برنامج
العام الدرايس املمتد 

من االثنني حتى الجمعة من 5 يوليو حتى 29 يوليو 2022  

من الساعة 8:30 صباًحا حتى 1:30 مساًء  

يتم توفري العام الدرايس املمتد، أو ESY، وفًقا للوائح التعليم الخاص لطالب مرحلة ما قبل املدرسة وطالب 

املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية من ذوي اإلعاقة، وفًقا لربامج التعليم الفردية الخاصة بهم، أو برامج 

التعليم الفردي. يتأهل الطالب للمشاركة يف برنامج ESY عندما يتم استيفاء املعايري املحددة التي وضعتها 

اإلدارة التعليمية ملقاطعة رود آيالند. 

إذا كانت لديك أسئلة بخصوص برنامج العام الدرايس املمتد، فاتصل مبكتب التعليم املتخصص وخدمات 

الطالب االستثنائية عىل )401( 9330-456.

 تسجيل االشرتاك
بحلول 6 مايو!

 تسجيل االشرتاك
بحلول 6 مايو!

فرص
مجانية

لالستمتاع والتعلم!

* التسجيل عىل أساس من يأيت أوًل ُيخدم أوًل.


