
 یمكن لآلباء تسجیل أطفالھم للمشاركة في أنشطة تعلیمیة جماعیة صغیرة بعد انتھاء الدوام
 المدرسي وأیام السبت الستكمال تعلیمھم األساسي داخل الفصول الدراسیة. وسیتم تخطیط

 .الفصول الدراسیة لتناسب احتیاجات كل طالب على أفضل وجھ

 تتطلب المشاركة جھاز كمبیوتر
واتصال باإلنترنت

:سجل اآلن
catapultlearning.com/eld-isa-enroll

 :لمن
 المراحل التعلیمیة من ریاض) K-12 طالب
 األطفال إلى الصف الثاني عشر) المسجلین

:في المدارس اإلسالمیة التالیة
Al-Ihsan Academy, Al-Madinah 

School, Al-Noor School, Al-Iman 
School, Muslim Center School,  

Al-Madrasa Al-Islamiya,  
Rising Stars Islamic School, 

Islamic Cultural  
Center School.

 :المكان
 في المنزل باستخدام جھاز

كمبیوتر واتصال باإلنترنت

 :الزمان
بدًءا من أكتوبر

 أیام األسبوع بعد الظھر 
والسبت

 :التكلفة
* مجاًنا

أول القادمین أول المخدومین

  الیوم الدراسي الُمطّول
 للعام الدراسي 2021/2020

تعلم مجاني ممتد

 الدروس التعلیمیة
الرئیسیة

 لبناء المعرفة األساسیة في 
 القراءة والكتابة والریاضیات

الدعم االجتماعي والعاطفي
 لدعم الطالب من جمیع النواحي في 

مواجھة الشدائد ولتحفیز النمو

الدعم األسري
 لدعم الوالدین كمقدمي رعایة 

ومعلمین

 العلوم) STEM إثراء
 والتكنولوجیا والھندسة

(والریاضیات

لتقویة مھارات حل المشكالت

CL_20168*مقدمة بناًء على منح الفصل I بواسطة مكتب المدارس غیر الحكومیة التابع لـ DOE (وزارة التعلیم).

 عرض جمعیة المدارس اإلسالمیة، بدعم من

http://catapultlearning.com/eld-isa-enroll


  :تجربة العمل في مجموعات صغیرة
 إن وجود أقل من عشرة طالب في المجموعة الواحدة، یعطي معلمي الیوم الدراسي الُمطول اإلمكانیة
.لمنح اھتمام فردي لكل طالب، كما یمكن للطالب التعاون بالفعل مع أقرانھم

 :التعلیمات المتكاملة
 ُصمم نطاق الریاضیات واإللمام بالقراءة والكتابة وتسلسلھما للعمل بشكل متزامن مع تعلیمات الفصل
.الدراسي

 بواسطة مكتب المدارس غیر الحكومیة التابع I ممولة بناًء على منح الفصل
 .لوزارة التعلیم
!ھذه الفرصة الرائعة متاحة لطالبك مجاًنا

!األماكن محدودة، سّجل اآلن

مفاتیح النجاح

1

2

3

الدروس التعلیمیة الرئیسیة

 الدعم االجتماعي
والعاطفي

STEM إثراء

الدعم األسري

 سیطور الطالب األدوات والثقة للتعامل مع الریاضیات ومھارات القراءة والكتابة على 
 .مستوى الفصل الدراسي باستخدام استراتیجیات مألوفة وجدیدة

 سیقوم المعلمون بتوجیھ الطالب من خالل األنشطة التي تحدد العادات الصحیة والعمل 
.على تعزیزھا

  بأنشطة العلوم المنزلیة التي تشعل الخیال واإلبداع. K-2 سوف یتابع طالب المرحلة
 لممارسة STEM كما سیستخدم الطالب في الصفوف الثالث وما فوق برمجیات
 .البرمجة وتصنیع اإلنسان اآللي

 جمیع أولیاء أمور الطالب المسجلین في برنامج الیوم الدراسي الُمطّول مدعوون 
 لحضور ورش عمل افتراضیة مجانیة لآلباء واألمھات. وتركز ھذه الورش على
 الموضوعات الراھنة ذات الصلة مثل "المواطنة الرقمیة" و "األبوة واألمومة خالل
."الِمّحن

 یدعو برنامج الیوم الدراسي الُمطّول الطالب لمواصلة العملیة التعلیمیة التي تبدأ في الفصل الدراسي. وقد ُصممت الجلسات لتحوي تجربة شاملة
 التعلم االجتماعي والعاطفي) التي تعزز النمو) SELو STEM للطالب، وھي تتكون من تعلیم الریاضیات والقراءة والكتابة الموجھة، وكذلك أنشطة
!الشخصي في فصل دراسي افتراضي تعاوني. ُیرجى زیارة صفحة تسجیل الطالب للحصول على المعلومات المتعلقة بمواعید الجلسات

مكونات البرنامج

 كانت ابنتي سعیدة بالتواجد في
 الفصل كل یوم.  لقد تعلمت أشیاء
 جدیدة في الریاضیات والقراءة

 ستفیدھا بالفعل عندما تبدأ الدراسة
.في الصف الثاني

 ولي أمر طالبة السنة الدراسیة الُمطولة -
للصف األول

learningday@fullbloom.org للمساعدة في التسجیل، یرجى التواصل على

mailto:learningday%40fullbloom.org?subject=



