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 أعزائي اآلباء واألوصياء

 
د طالبنا ببرنامج إثراء بعد المدرسة في جميع المدارس االبتدائية المقرر أن تبدأ فييسر مقاطعة إليزابيث العامة للمدارس تزوي   

. تم تصميم هذا البرنامج لتوسيع فرص التعلم لطالبنا من خالل تجارب اإلثراء والدعم األكاديمي. إنه يشرك,201912نوفمبر   
ة والجسدية والعاطفية للطالبالطالب في األنشطة اإلبداعية المصممة لتلبية االحتياجات األكاديمي  

 
 تختلف العروض لكل مدرسة بناًء على احتياجات واهتمامات الطالب. يقدم برنامج إثراء ما بعد المدرسة مجموعة متنوعة من

. وستتاح عروض2020أبريل  8حتى   األنشطة لمدة ساعة واحدة يوميًا يومي الثالثاء واألربعاء والخميس من كل أسبوع   
تدائية لتشملبرنامج المدرسي في جميع مدارس الباب األول االبإضافية بعد ال  

 
Algebra I -  علم الجبر 

2020أبريل  8إلى  2019ديسمبر  10لمدة ساعة واحدة يوميًا يومي الثالثاء واألربعاء والخميس من كل أسبوع من  البرنامج    
 

  التعلم العاطفي االجتماعي
2020مايو  14  ىإل 2019يناير  14ساعة واحدة يوميًا يومي الثالثاء واألربعاء والخميس من األسبوع من لمدة البرنامج      

 
  (STEM) العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

14إلى  2019أبريل  21لمدة ساعة واحدة يوميًا يومي الثالثاء واألربعاء والخميس من كل أسبوع من برنامج ما بعد المدرسة   
؛ 2020مايو   

 
 جلسات المجموعات الصغيرة االجتماعية العاطفية مع المستشارين واألخصائيين االجتماعيين

2020 مايو 14إلى  2019ديسمبر  3لمدة ساعة واحدة يومًيا يومي الثالثاء واألربعاء والخميس من كل أسبوع من برنامج ال    
  (يومين في األسبوع)

 
العلوم والتكنولوجيا ,والرياضيات معرفة القراءة والكتابةسعنا عروضنا في هذه السنة الدراسية لتشمل أنشطة في مجال لقد و  

والدعم االجتماعي / العاطفيوالتربية البدنية و  ,وفنون األداء والفنون البصرية, والهندسة والرياضيات   
لبات الطالب. منط.تحدد المدارس األنشطة المقدمة بناًء على بيانات األداء ، ونقاط قوة المعلم ، وموضوع المدرسة ، و / أو   

ختيار العروض ، يحتاج موظفو المدرسة إلى وقت كاف لتعلم احتياجات واهتمامات طالبهم. تضمن هذه العملية تجربةأجل ا  
 .تعلم إيجابية لطالبنا مع إلهامهم لتحقيق التميز
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