
Learning Recovery and Acceleration/Enrichment Summer Dates 

ي ال المدرسيةوالتسارع / التقوية  الوحدات ستعادةإتواري    خ 
 
ي  دوامف

الصيف   
High School: June 21 – July 30 

Middle and Elementary School: June 21 – July 20 
(No School July 2and 5) من يوليو  5-2عطلة يومي   

ي  الوحدات األكاديميات إلستعادة
 
   الثانويةرحلة م الوالتسارع/ التقوية ف

ي ثانوية  الوحداتإستعادة  ستكون أكاديمية
 ف 
ً
 عبر  كاديمية التسارع والتقوية ، وستكون أ  Woodbridgeشخصيا

ً
حرصا

نيت من خالل مدرسة   . San Joaquinاإلنبر
 

نامج: تواري    خ   من يوليو(  5- 2يوليو ) عطلة يومي   30 - يونيو  21 البر
نامج   7:45: اوقات البر

ً
  3:15  - صباحا

ً
  عرصا

 إبريل 23 -5تواري    خ التسجيل: 
 

ي 
 
نامج أدناه لتسجيل طالبك ف ي كاتالوجات البر

 
ي ذلك رابط التسجيل الموجودة ف

 
يرجر الرجوع إىل التوجيهات، بما ف

امج ذات الصلةإليك الكا الدورات الدراسية.  ي ذلك أوصاف الدورات وتعليمات التسجيل للبر
 :تالوجات بما ف 

 

• High School Learning Recovery Catalog 

• High School Acceleration and Enrichment Course Information 

.  يجوز للطالب اإللتحاق بثالث دورات دراسية كحد أ ي كال الموقعي   األكاديميي  
قىص، ويمكن أن تؤخذ الدورات الدراسية ف 

وط المسبقة ذات الصلة بدقة قبل إختيار أي دورات دراسية.   ،يرجر التأكد من إستعراض أوصاف الدورات الدراسية والشر
ي إختيار الدورة أو الدورات المناسبة لطالبك، يرجر اإلتصال بمرشد الطالب

 . من أجل المساعدة ف 
 

ي المرحلة المتوسطة) بالدعوة فقط( 
 
 األكاديمية إلستعادة الوحدات الدراسية ف

ي المدارس المتوسطة من دورات ) 
   ELA/Math/ELDسوف تكون دروس أكاديمية إستعادة الوحدات الدراسية ف 

ً
( شخصيا

ي مدرسة 
،  إبريل 19. سيتلقر اآلباء/ األوصياء الطالب المؤهلي   دعوات بحلول  Lakesideو مدرسة  Jeffrey Trailف 

 . ي
ون  يد اإللكبر ي البر

 وستدرج تعليمات التسجيل ف 
 

نامج:   يوليو( من    5- 2يوليو ) عطلة يومي   20- يونيو  21 تواري    خ البر
نامج:    8:20 أوقات البر

ً
 بعد الظهر  12:20  -صباحا

 مايو  7- إبريل 19 تواري    خ التسجيل: 

ي لمزيد من المعلومات: 
   MS Learning Recovery Academy Course Catalog 2021 يرجر الرجوع إىل الكاتالوج اآلنر

 

ي المرحلة المتوسطة ) الطالب المؤهلون فقط للدورة هم الذين يمكنهم  دورة جس 
 
 مادة الرياضيات ف

 التسجيل( 
ي المدارس المتوسطة مع طالب إكمال العمل المستقل، سيكون هناك أرب  ع جلسات  

سيتم دمج دورة جش الرياضيات ف 
ي مدرسة 

 ف 
ً
سيقوم اآلباء/ األوصياء للطالب المؤهلي    . Jeffrey Trailحرصية عبر النيت وموعدين لإلمتحانات شخصيا

ي وقت الحق. عن طريق إبالتسجيل 
ي ستتاح ف 

 ستخدام إستمارة جوجل التر
 

https://drive.google.com/file/d/1TFZAZtPvopjTT3CiruAG09eC-AVrZ2YH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TFZAZtPvopjTT3CiruAG09eC-AVrZ2YH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_30dkRUo9qGBdVwSh9ufK4rSM6CpZZ9V/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tHnuxQ6QdkgpTuMtAdwqPqw8rtQyV1fyeNYbFkC3YbM/edit
https://drive.google.com/file/d/1nxs4mJZRbhgyYwMTVLMcw3bZJSzsA7J_/view?usp=sharing


نامج:   يوليو( من   5-2يوليو) عطلة يومي   20 - يونيو  22 تواري    خ البر
نامج: يرجر ا   إلطالع عىل الكاتالوج للحصول عىل معلومات محددة أوقات البر

 مايو  13-10 تواري    خ التسجيل: 
 

ي  المرحلة المتوسطة  يحتوي
ي لوضع   MS Math Placement Chart مخطط وضع الرياضيات ف 

والجدول الزمت 
ي لهذا العام Math 7 Placement Timeline 7الرياضيات 

،   عىل المزيد من المعلومات حول األهلية والجدول الزمت 
ي  المرحلة المتوسطة لمزيد من المعلومات يرجر الرجوع إىل كاتالوج األكاديمية إلستعادة

  MSالوحدات الدراسية ف 
Learning Recovery Academy Course Catalog 2021 

 

ي المدرسة اإلبتدائية) بالدعوة فقط(
 
 أكاديمية إستعادة التعلم ف

ي مدارس ستكون دو 
 ف 
ً
.     Cypress Villageو  Springbrookرات إستعادة التعلم اإلبتدائ شخصيا للطالب المؤهلي  

  9سيتلَق اآلباء/ األوصياء الطالب المؤهلي   دعوات بحلول .  المندمجة ELA/Mathأو دورة  ELAوسيتم دعوتهم إىل دورة  
ي إبريل

ون  يد اإللكبر ي البر
  . . وستدرج تعليمات التسجيل ف 

 
نامج:   يوليو( من   5-2يوليو) عطلة يومي   20 - يونيو  21 تواري    خ البر

نامج: أ  الظهر  12  -الصبح 8 وقات البر
 إبريل 16 – 9 تواري    خ التسجيل: 

 

ية) بالدعتطوير   ط( وة فقاللغة اإلنجلب  

ي 
ا ف 
ً
 أبريل.   16أبريل ويجب إكمالها بحلول  5سيتم إرسال الدعوات أيض

 

 السنة الدراسية الممتدة

ي نهاية   عليم الخاصسيتم إرسال الدعوات لطالب الت 
ل ف  عىل اآلباء / األوصياء التحقق من بريدهم  بريل. يجب إإىل المب  

ي بانتظام للحصول عىل رابط التسجيل من 
ون  ي المدرسة الطالب مسؤولةاإللكبر

  . ف 
 

ون الغداء  وجبات يسعدنا هذا العام أن نكون قادرين عىل تقديم الوجبات الخفيفة و  ا لجميع الطالب الذين يحض 
ً
مجان

امج الصيفية   شخصيالبر
ً
ي  . وستواصل خدمات التغذيةا

 
ي برنامج التغذية  IUSD ف

 
 الصيف. فصل  خالل   المجتمعف

 

https://iusd.org/sites/default/files/documents/ms_math_placement_flowchart_8-2020.pdf
https://iusd.org/sites/default/files/documents/math_7_parent_placement_timeline_20-21.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nxs4mJZRbhgyYwMTVLMcw3bZJSzsA7J_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nxs4mJZRbhgyYwMTVLMcw3bZJSzsA7J_/view?usp=sharing

