
أهالي الطالب / األوصياء األعزاء،

يسعدنا أن نعلن أن التسجيل في البرنامج الصيفي العام(Universal Summer Program) لعام 2021 مفتوح اآلن!

سيوفر البرنامج الصيفي العام (USP) ألي طالب حالي يلتحق بالصفوف من الصف األول إلى الثامن في سبتمبر 2021 في مدارس 
بروكلين العامة (Public Schools of Brookline) فرصةً لالنخراط في التعلم القائم على المشاريع والذي يدعم اإلثراء االجتماعي 

والعاطفي واألكاديمي. هدفنا هو تزويد الطالب بفرصة صقل مهاراتهم مع الحفاظ على تجربة تفاعلية وممتعة وحيوية من التعلم. ستعمل 
فرق الطالب على مشروع مجتمعي واحد خالل كل جلسة مدتها أسبوعين. سيتم إجراء البرنامج حضوريًا  لجلستين لمدة أسبوعان من 
االثنين إلى الجمعة من 6 إلى 16 يوليو ومن 19 إلى 30 يوليو 2021. ستُعقد الصفوف الدراسية من الساعة 8:45 صباحًا إلى الساعة 

   . (Florida Ruffin Ridley School) 11:45 صباحًا في مدرسة فلوريدا روفين ريدلي

الطالب لديهم خيار المشاركة في الجلسة 1 (6-16 يوليو) ، أو الجلسة 2 (19-30 يوليو) ، أو كلتا الجلستين (6-30 يوليو).

6-16 يوليو ، 2021 الجلسة 1:

19-30 يوليو ، 2021 الجلسة 2:

6-30 يوليو ، 2021 الجلستان 1 و2:

البرنامج بأكمله مجاني لجميع الطالب المشاركين!

سيضم كل صف ما يصل إلى 15 طالبًا. وجبتا اإلفطار والغداء متاحتان للطالب الذين يختارون المشاركة. سيتم تقديم وجبة اإلفطار من 
الساعة 8:15 صباحًا حتى 8:45 صباحًا ووجبة الغداء من الساعة 11:45 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا. 

باإلضافة إلى البرنامج األكاديمي الصباحي ، سنقدم حرية االختيار لصف اإلثراء مقابل رسوم في فترة بعد الظهر. سيتم تنظيم برنامج ما 
 .(Brookline Adult and Community Education)بعد الظهيرة هذا من قبل منظمة تعليم البالغين والتعليم المجتمعي في بروكلين

سيتم توفير معلومات حول برنامج بعد الظهر قريبا.

بالنسبة للطالب المؤهلين لبرنامج العام الدراسي الممتد (ESY) كجزء من خدمات التعليم الخاص ، لُحظ أن تواريخ البرنامجان وأوقاتهما 
قد تتداخل. بينما نوصي بأن يحضر جميع الطالب الذين لديهم حاجة للخدمات التابعة لبرنامج العام الدراسي الممتد (ESY) إلى برنامج 

العام الدراسي الممتد (ESY) لضمان الحفاظ على المهارات ، إننا ندرك أن بعض العائالت قد ترغب في أن يحضر طالبها جزءًا أو كامل 
البرنامج الصيفي العام (USP) يرجى أخذ العلم أنه لن تكون هناك خدمات تعويض عن وقت برنامج العام الدراسي الممتد (ESY) الضائع 

. (USP) بسبب الحضور في البرنامج الصيفي العام

 (USP) فيرجى إكمال نموذج التسجيل في البرنامج الصيفي العالمي ، (USP) إذا كنت ترغب في تسجيل طفلك في البرنامج الصيفي العام
اإللكتروني بحلول 17 مايو 2021.

نتطلع إلى الترحيب بطفلك في البرنامج الصيفي العام لسنة 2021! إذا كان لديك أي أسئلة ، فال تتردد في االتصال بنا عبر 
 universalsummerprogram@psbma.org أو مراجعة وثيقة األسئلة الشائعة بالضغط هنا.

بإخالص،

فريق البرنامج الصيفي العام

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciqBvSClEujTv83-jFEDqDriqxrHwYWFDjfrb98KcpRENDMQ/viewform?usp=send_form
mailto:universalsummerprogram@psbma.org


 (Public Schools of Brookline)مدارس بروكلين العامة

(Universal Summer Program)البرنامج الصيفي العام

صيف 2021

(FAQ) األسئلة المتكررة

هل البرنامج الصيفي العام متاح لجميع الطالب؟ .1

جميع الطالب المسجلين في مدارس بروكلين العامة (Public Schools of Brookline) والذين يلتحقون بالصفوف من الصف األول وحتى 
الصف الثامن في سبتمبر 2021 مؤهلون للمشاركة في البرنامج الصيفي العام.  

هل يمكن للطالب حضور جزء من جلسة البرنامج الصيفي العام (USP)؟  .2

ال. يجب على الطالب االلتزام بحضور كامل الدورة التي تُجرى على مدار أسبوعين كاملين بسبب طبيعة البرنامج القائم على التعاون. يمكن للطالب 
حضور إحدى الدورتين األولى: 6-16 يوليو.أو الثانية: 19-30 يوليو؛ أو كل من الدورتين األولى والثانية: 6-30 يوليو.  

.

هل سيكون البرنامج متاحًا عن بعد؟  .3

 .(Florida Ruffin Ridley School) ال. سيتم تفعيل البرنامج حضوريًا فقط في مدرسة فلوريدا روفين ريدلي

هل وجبتا اإلفطار والغداء مجانيتان لجميع الطالب؟  .4

نعم.

ما هو موعد إيصال واستالم الطالب؟ .5

الوصول:

بالنسبة للطالب الذين يرغبون في تناول وجبة اإلفطار في المدرسة ، فإن التوصيل سيتم عند الساعة 8:15 صباحا. 

أمًا بالنسبة للطالب الذين ال يرغبون في تناول وجبة اإلفطار في المدرسة، يبدأ الوصول في الساعة 8:35 صباحا. يبدأ البرنامج رسميا عند الساعة 
8:45 صباحا.  

اإلستالم:

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

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

هل سيتم توفير وسائل النقل؟  .6

  .Brookline التابع ل METCO وأولئك المسجلين في برنامج Boston  سيتم توفير المواصالت للطالب المقيمين في



هل توجد أنشطة أخرى لطفلي في فترة ما بعد الظهر بعد االنتهاء من دوام البرنامج الصيفي العام؟ .7
نعم ، سوف نقدم لجميع عائالت البرنامج الصيفي العام (USP) برنامج إثراء في فترة بعد الظهر من قبل منظمة تعليم البالغين والتعليم المجتمعي في 
بروكلين(Brookline Adult and Community Education) .سيكون هذا البرنامج قائمًا على الرسوم ويعقد في مدرسة فلوريدا روفين ريدلي 

(Florida Ruffin Ridley School). سينقل موظفو البرنامج الصيفي العام الطالب إلى برنامجهم المسائي. سيتم توفير معلومات إضافية حول 
خيار فترة ما بعد الظهيرة قريبًا.

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

بالنسبة للطالب المؤهلين لبرنامج العام الدراسي الممتد (ESY) كجزء من خدمات التعليم الخاص ، الُحظ أن تواريخ وأوقات برنامج العام الدراسي 
الممتد والبرنامج الصيفي العام تتداخل. بينما نوصي بأن يحضر جميع الطالب الذين لديهم خدمات تابعة لبرنامج العام الدراسي الممتد (ESY) إلى 
برنامج العام الدراسي الممتد (ESY) لضمان الحفاظ على المهارات ، فإننا ندرك أن بعض العائالت قد ترغب إمًا في أن يحضر طالبها جزءًا من 
البرنامج الصيفي العام (USP) أو كامل هذا البرنامج . يرجى مالحظة أنه لن تكون هناك خدمات تعويض عن وقت برنامج العام الدراسي الممتد 

. (USP) الضائع بسبب الحضور في البرنامج الصيفي العام (ESY)

بالنسبة للطالب المدعوين للمشاركة في اكتشاف المشروع  (Project Discovery) ، الُحظ أن تواريخ وأوقات هذه المشاركة تتداخل مع البرنامج 
الصيفي العام (USP). لذلك ، يمكن للعائالت االختيار بين المشاركة في اكتشاف المشروع  (Project Discovery)  أو في البرنامج الصيفي العام 

 .(USP)

بالنسبة للطالب المشاركين خالل األسابيع 1 و2 من ستار أكاديمي (STAR Academy) ، تتداخل هذه التواريخ مع توقيت الجلسة الثانية من 
البرنامج الصيفي العام (USP). الطالب المسجلين في ستار أكاديمي (STAR Academy) خالل األسابيع 3 و / 4 و / أو 5 ليس لديهم أي تواقيت 

 (STAR و ستار أكاديمي (USP) وسيكونون قادرين على المشاركة في كل من البرنامج الصيفي العام (USP) متعارضة مع البرنامج الصيفي العام
 .Academy) 

يجب على الطالب الذين يحضرون البرنامج الصيفي العام (USP) االلتزام بالجلسة (الجلسات) الكاملة التي تسجلوا بها والتي مدتها أسبوعان بسبب 
طبيعة البرنامج القائم على العمل الجماعي.  



استمارة التسجيل في البرنامج الصيفي العام في مدارس بروكلين 
(PSB) العامة

شكرًا لك على اهتمامك ببرنامج Brookline الصيفي العام (Universal Summer Program, USP). سيوفر البرنامج الصيفي العام 
Public ) ألي طالب حالي يلتحق بالصفوف من الصف األول وحتى الصف الثامن في سبتمبر 2021 في مدارس بروكلين العامة (USP)
Schools of Brookline) فرصةً لالنخراط في التعلم القائم على المشاريع والذي يدعم اإلثراء االجتماعي والعاطفي واألكاديمي. هدفنا 

هو تزويد الطالب بفرصة صقل مهاراتهم مع الحفاظ على تجربة تفاعلية وممتعة وحيوية من التعلم. ستعمل فرق الطالب على مشروع 
مجتمعي واحد خالل كل جلسة مدتها أسبوعين. سيتم إجراء البرنامج حضوريًا  لجلستين لمدة أسبوعان من االثنين إلى الجمعة من 6 إلى 

16 يوليو ومن 19 إلى 30 يوليو 2021. ستُعقد الصفوف الدراسية من الساعة 8:45 صباحًا إلى الساعة 11:45 صباحًا في مدرسة فلوريدا 
روفين ريدلي (Florida Ruffin Ridley School) . الطالب لديهم خيار المشاركة في الجلسة 1 (6-16 يوليو) ، أو الجلسة 2 (30-19 

يوليو) ، أو كلتا الجلستين (6-30 يوليو).

إلكمال تسجيل طفلك يرجى اإلجابة على جميع األقسام المعمول بها في نموذج التسجيل هذا. إذا كنت ترغب بتسجيل أكثر من طفل في 
البرنامج ، فالرجاء النقر فوق زر إرسال إجابة أخرى "Submit Another Response " الموجود في نهاية هذا النموذج. يجب إكمال 

نموذج تسجيل منفصل لكل طفل يُنوى تسجيله في البرنامج الصيفي العام (USP). نتطلع إلى العمل مع طفلك هذا الصيف! 

* مطلوب

البريد اإللكتروني*

_________________________________________________________________________

االسم القانوني األول للطفل*

_________________________________________________________________________

االسم األول المفضل للطفل

_________________________________________________________________________

اسم العائلة القانوني للطفل*

_________________________________________________________________________



الصف الحالي للطفل*

 الروضة

 الصف األول

 الصف الثاني

 الصف الثالث

 الصف الرابع

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف السابع

 صف آخر

مدرسة الطفل*

Baker 

Driscoll 

Heath 

Lawrence 

Lincoln 

Pierce 

Ruffin Ridley 

Runkle 



جلسات البرنامج الصيفي العام

سيوفر البرنامج الصيفي العام (USP) التعلم القائم على المشاريع والذي يدعم بناء المجتمع والتعلم االجتماعي العاطفي. ستعمل فرق من 
الطالب على مشروع مجتمعي واحد خالل جلستين كل جلسة مدتها أسبوعين. سيعقد البرنامج حضوريًا في الجلستين الممتدتين لمدة 

أسبوعين. ستعقد الجلسة األولى في الفترة الممتدة من 6 إلى 16 يوليو ، وستستمر الجلسة الثانية من 19 إلى 30 يوليو ، 5 أيام في األسبوع 
من الساعة 8:45 صباحًا إلى الساعة 11:45 صباحًا. يملك الطالب خيار المشاركة في إحدى الجلسات التي تستغرق أسبوعين أو كلتا 

الجلستين على مدار األسابيع األربعة. يعود للعائالت اختيار التسجيل في الجلسات التي يرغبون في حضور أطفالهم فيها.

يرجى اإلشارة إلى الجلسة (الجلسات) التي ترغب أن يحضرها طفلك. يرجى التحقق من كل ما ينطبق.  *

 الجلسة األولى: 6-16 يوليو

 الجلسة الثانية: 19-30 يوليو

معلومات الطوارئ والمعلومات الطبية



جهات االتصال في حاالت الطوارئ*

في حال حدوث حالة الطوارئ أثناء انعقاد برنامجنا ، بمن يجب أن نتصل؟ يرجى إدراج جهتي اتصال للطوارئ وتضمين: االسم األول 
واسم العائلة ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني وعالقة كل شخص بالطالب.

_________________________________________________________________________

معلومات طبية

هل يمكن لطفلك المشاركة في جميع األنشطة البدنية التي سيتم توفيرها من خالل البرنامج؟  *

 نعم

 ال

إذا كان طفلك غير قادر على المشاركة في األنشطة البدنية، يرجى التوضيح أدناه.

_________________________________________________________________________

هل طفلك بحاجة إعطائه أي أدوية طبية (أجهزة) (أجهزة االستنشاق (inhalers)، األنسولين (insulin)، اإلبين (epipen)) خالل 
فترة البرنامج؟  *

 نعم

 ال

إذا كان طفلك بحاجة إلى أدوية طبية (أجهزة)، يرجى التوضيح أدناه.

_________________________________________________________________________

التاريخ الصحي



يرجى توضيح ما إذا كان طفلك يعاني من أي من المشكالت الطبية التالية التي قد تؤثر على قدرته على المشاركة بنجاح في عملية 
التعلم. تحقق من كل ما ينطبق. *

 مشاكل السمع/األذن

(Asthma) ربو 

(Bleeding Disorder) اضطراب النزيف 

(Concussion) ارتجاج المخ 

(Diabetes) داء السكري 

(Headache) صداع الرأس 

(Heart Disease) أمراض القلب 

(Seizures) النوبات 

 (Fainting) اإلغماء 

 مشاكل الرؤية / العين

 طفلي ليس لديه / ال يعاني من أي من الحاالت الطبية المذكورة أعاله.

إذا أشرت إلى وجود أيًا من المشكالت الطبية المذكورة أعاله ، فيرجى توضيح المزيد.

_________________________________________________________________________

اإلفطار والغداء



تتوفر وجبتا اإلفطار والغداء مجانا لجميع الطالب الذين يرغبون في المشاركة.

الرجاء تحديد البيان الذي ينطبق. *

. (USP)سيشارك طفلي في برنامج اإلفطار وبرنامج الغداء خالل األسبوع (األسابيع) الذي يلتحق فيه طفلي ببرنامج الصيفي العام 

 . (USP) سوف يشارك طفلي فقط في برنامج اإلفطار خالل األسبوع (األسابيع) الذي يلتحق فيه طفلي ببرنامج الصيفي العام 
اإلفطار من الساعة 8:15 صباحا حتى 8:45 صباحا. 

 سيشارك طفلي فقط في برنامج الغداء خالل األسبوع (األسابيع) الذي يلتحق فيه طفلي ب البرنامج الصيفي العام (USP) . الغداء 
من الساعة 11:45 مساء حتى 12:30 ظهرا.

. (USP) لن يشارك طفلي ال في برامج اإلفطار وال في الغداء خالل البرنامج الصيفي العام 

معلومات غذائية: يرجى قراءة كل بيان أدناه واختيار كل ما ينطبق. *

 طفلي ال يعاني من الحساسية الغذائية أو القيود الغذائية.

 طفلي يعاني من الحساسية الغذائية. يرجى تحديد الحساسية في قسم التعليقات أدناه.

.(Kosher)يستوجب تزويد طفلي بالمواد الغذائية التي يتم تصنيفها على أنها موافق للشريعة اليهودية 

.(Pareve)يستوجب تزويد طفلي بالمواد الغذائية التي تم تعيينها على أنها ال تحتوي على منتجات األلبان وال مكونات اللحوم 

.(vegan) يستوجب تزويد طفلي بالمواد الغذائية المصنفة ال تحتوي على اللحوم والمنتجات الحيوانية والبيض ومنتجات األلبان

.(vegetarian)يستوجب تزويد طفلي بالمواد الغذائية المصنفة على أنها نباتية والتي من الممكن أن تشمل أيضاً البيض ومنتجات األلبان 

 .(lactose free) يستوجب تزويد طفلي بالمواد الغذائية الخالية من الالكتوز 

 غير ذلك: 

تعليقات: يرجى ذكر أي نوع من أنواع الحساسية الغذائية التي يعاني منها طفلك أو غيرها من المعلومات حول القيود الغذائية.

_________________________________________________________________________

الموافقة على التصوير



يجوز لموظفي البرنامج الصيفي العام أو وسائل اإلعالم إلتقاط صور أو تصوير فيديو فردي للطالب أو لمجموعات من الطالب أثناء 
مشاركتهم في أنشطة البرنامج. قد تظهر الصورة الفوتوغرافية لطفلك بعد ذلك في المنشورات أو الصحف أو نشرات األخبار أو وسائل 

التواصل االجتماعي ضمن إطار برنامج Brookline الصيفي العام.

قد يتم إعادة استنساخ صورة طفلي (صورة أو فيديو) على المنشورات أو الصحف أو نشرات األخبار أو وسائل التواصل االجتماعي 
المعتمدة من قبل المنطقة التعليمية.  *

 نعم

 ال

يمكن استخدام االسم األول واألخير لطفلي للتعرف على صورته. *

 نعم

 ال

يمكن االطالع على صف طفلي (المعلم / مستوى الصف / المدرسة) لتحديد صورته. *

 نعم

 ال

يرجى سرد أي قيود أخرى ترغب في وضعها على تحديد هوية صورة طفلك المنشورة. 

_________________________________________________________________________

النقل - طالب METCO فقط



سيوفر برنامج METCO النقل للطالب المسجلين في برنامج METCO الذين يشاركون في برنامج Brookline الصيفي العام. سيتم 
توفير وسائل النقل في الصباح (الوصول في الساعة 8:15 صباحا) وبعد الظهر (المغادرة في الساعة 12:30 ظهرا). 

الرجاء تحديد البيان الذي ينطبق.

 سيستخدم طفلي خدمة المواصالت  التابعة ل METCO في الصباح وبعد الظهر من أجل االلتحاق بالبرنامج الصيفي العام  
.(USP)

. (USP) فقط في الصباح من أجل االلتحاق بالبرنامج الصيفي العام METCO سيستخدم طفلي خدمة المواصالت  التابعة ل 

 سيستخدم طفلي خدمة المواصالت  التابعة ل METCO فقط في فترة ما بعد الظهر من أجل العودة من البرنامج الصيفي العام  
 .(USP)

 لن يستخدم طفلي خدمة المواصالت  التابعة ل METCO ال في الصباح وال بعد الظهر من أجل االلتحاق بالبرنامج الصيفي العام  
.(USP)

يرجى تضمين أي معلومات إضافية تريد منا أن نعرفها. كما نرحب بكم في تضمين أي أسئلة و/أو تعليقات أخرى في حال وُجدت.

_________________________________________________________________________

شكرًا لك على تسجيل طفلك في برنامج Brookline الصيفي العام لعام 2021. مالحظة: إذا كنت ترغب بتسجيل طفل آخر في البرنامج ، 
فيرجى تعبئة نموذج  جديد خاص للطفل اآلخر. سيتصل بك شخص من فريق البرنامج الصيفي العام قريبًا إلبالغك بتفاصيل إضافية. نحن 

نتطلع إلى خدمتكم!


