
(Public Schools of Brookline) مدارس بروكلين العامة

(Universal Summer Program)البرنامج الصيفيي العام
2021صيف 

)FAQاألسئلة المتكررة (

هل البرنامج الصيفي العام متاح لجميع الطالب؟.1
( والذين يلتحقون بالصفوف من الصف األول وحتىPublic Schools of Brooklineجميع الطالب المسجلين في مدارس بروكلين العامةة )

   مؤهلون للمشاركةة في البرنامج الصيفي العام.2021الصف الثامن في سبتمبر 

؟ )USPالبرنامج الصيفي العام (هل يمكن للطالب حضور جزء من جلسة .2
ال. يجب على الطالب االلتزام بحضور كامل الدورة التي ُتجرى على مدار أسبوعين كاملين بسبب طبيعة البرنامج القائم على التعاون. يمكن للطالب

  يوليو. 30-6 يوليو؛ أو كل من الدورتين األولى والثانية: 30-19 يوليو.أو الثانية: 16-6حضور إحدى الدورتين األولى: 
.

هل سيكون البرنامج متاًحا عن بعد؟ .3
( ومدرسةFlorida Ruffin Ridley Schoolال، سيتم إجراء البرنامج حضوريًا في موقعين مدرسيين مختلفين: مدرسة فلوريدا روفين ريدلي)

(.Baker Schoolبيكر)

هل وجبتا اإلفطار والغداء مجانيتان لجميع الطالب؟ .4
نعم.

ما هو موعد إيصال واستالم الطالب؟.5
الوصول:

 صباحا. 8:15بالنسبة للطالب الذين يرغبون في تناول وجبة اإلفطار في المدرسة ، فإن التوصيل سيتم عند الساعة 
 صباحا. يبدأ البرنامج رسميا عند الساعة8:35أًما بالنسبة للطالب الذين ال يرغبون في تناول وجبة اإلفطار في المدرسة، يبدأ الوصول في الساعة 

  صباحا. 8:45

اإلستالم:
 ظهرا. 12:30بالنسبة للطالب الذين يرغبون في تناول وجبة الغداء في المدرسة ، فإن االستالم سيتم عند الساعة 

بالنسبة للطالب الذين يرغبون في تناول وجبة الغداء في المنزل أو الذين ال يرغبون في المشاركةة في برنامج الغداء ، فإن االستالم سيتم عند الساعة
  صباحا. 11:45

هل سيتم توفير وسائل النقل؟ .6
 . Brookline التابع ل METCO وأولئك المسجلين في برنامج  Bostonسيتم توفير المواصالت للطالب المقيمين في 

هل توجد أنشطة أخرى لطفلي في فترة ما بعد الظهر بعد االنتهاء من دوام البرنامج الصيفي العام؟.7
( برنامج إثراء بعد الظهر تديره بروكلين لتعليم الكبار والمجتمع)USPنعم، سوف نقدم لجميع عائالت الطالب المجلين في البرنامج الصيفي العام)

Brookline Adult and Community Educationهذا البرنامج سوف يكون على أساس الرسوم ويتوقف على التسجيل والتوظيف، وسيعقد .)
(. سيقوم موظفو البرنامج الصيفيBaker School( ومدرسة بيكر)Florida Ruffin Ridley Schoolفي كل من مدرسة فلوريدا روفين ريدلي)

 للحصول على معلومات إضافية والتسجيل.موقع بروكالين لتعليم الكبار والمجتمع العام بنقل الطالب إلى برنامجهم بعد الظهر. يرجى زيارة

) أو ستار أكاديميProject Discovery أو  برنامج اكتشاف المشاريع  ()ESYبرنامج العام الدراسي الممتد (ماذا لو تمت دعوة طفلي لحضور .8
)STAR Academy؟( 

( حضورESYلضمان أن جميع الطالب لديهم فرص متساوية للوصول إلى كال البرنامجين، يمكن ألي طالب مؤهل للسنة الدراسية الممتدة)
البرنامج الصيفي العام كما هو مقرر وسيتم توفير خدمات السنة الدراسية الممتدة قبل و / أو بعد البرنامج الصيفي العام. وسيكون موظفو السنة

الدراسية الممتدة على اتصال بجدول زمني منقح للخدمات. 

https://www.campusce.net/brooklinesmartprograms/course/course.aspx?catId=124


(، الحظ أن تواريخ وأوقات البرنامج الصيفي العام تتداخل.Project Discoveryبالنسبة للطالب المدعوين للمشاركةة في المشروع االستكشافي)
لذلك، قد تختار األسر بين المشروع االستكشافي والبرنامج الصيفي العام. 

 من البرنامج2(، تتداخل هذه التواريخ مع الجلسة STAR Academy من ستار أكاديمي)2 و1بالنسبة للطالب المشاركين في األسبوعين 
 ليس لديهم أي تعارض مع البرنامج الصيفي العام وسيكونون5 و / أو 4 و3الصيفي العام. الطالب المسجلين في ستار أكاديمي خالل األسابيع 

قادرين على المشاركة في كل من البرنامج الصيفي العام وستار أكاديمي. 

يجب على الطالب الذين يحضرون البرنامج الصيفي العام االلتزام بالجلسة )الجلسات( الكاملة لمدة أسبوعين التي يسجلون بها بسبب تنسيق
المجموعات في المشروع.


