
          

بدعوة كافة الطالب المنتقلین للمرحلة الدراسیة السابعة الى اإلشتراك في  Langston Hughes Middle Schoolتفخر مدرسة 
إنھا فرصة رائعة لكافة الطالب لیتعرفوا على المدرسة المتوسطة قبل بدایة السنة الدراسیة.  حیث سیلتقي !  Jumpstartمخیم 

الطالب بأقرانھم من جمیع المدارس اإلبتدائیة في المنطقة.  وسیكون من األوقات الرائعة اإللتقاء مع أشخاص جدد وتكوین 
 !  2019-2018راسي للعام الد JUMPSTARTأصدقاء جدد واإلنضمام لمعسكر  

 26یولیو/تموز الى یوم الخمیس الموافق  23األثنین الموافق  سوف یستمر المعسكر لمدة أسبوع واحد خالل ھذا الصیف:
سیقوم المعلمون وباقي  (األوقات خاضعة للتغییر البسیط حسب وسائل النقل). صباحاً  11:30-7:30یولیو/تموز من الساعة 

لتقدیم  Hughesأعضاء الكادر المدرسي بتسھیل عمل دورات المعسكر.  كما سیتواجد الطالب الحالیین والسابقین لمدرسة 
 الدعم واإلجابة على األسئلة وتبادل التجارب.

یات تدور حول سیتم توفیر وسائل النقل للطالب.  سینتقل الطالب عبر صفوف متنوعة ویشاركون في صفوف وفعال 
 المواضیع التالیة:

 نشاطات ممتعة لمساعدة الطالب على التعرف على بعضھم البعض - فعالیات بناء الفریق •
مھارات مذاكرة الدروس، النشاطات ذات الصلة ببرنامج البكالوریا الدولیة للمرحلة  - بناء المھارات األكادیمیة •

 (IBMYPالدراسیة المتوسطة (
 نظیم، إدارة الوقت، حل النزاعاتالت - ركن المرشد •
• Hughes 101 -  ،كیفیة إستخدام الخزانة، فھم مواعید قرع الجرس، التجول في الكافتیریا، قواعد االمن والسالمة

 FCPSحقوق الطالب ومسؤولیاتھ في مدارس 
 

یرجى إرسال إستمارات التسجیل عن   .2018مایو/أیار  25یوم الجمعة الموافق  Jumpstart ینتھي التسجیل على مخیم
 طریق البرید، البرید األلكتروني (إستمارة تسجیل مصورة)، أو عن طریق الفاكس.

 
 ,Langston Hughes Middle School, Jumpstart Camp, 11401 Ridge Heights Road, Reston :العنوان البریدي

VA 20191 
 MLBrooks@fcps.edu :البرید األلكتروني

 3697-715 (703) :رقم الفاكس
 

مایو/آیار، لكن سیتم تحدید خطوط مسار  25یرجى مالحظة اآلتي: سیستمر قبول إستمارات التسجیل المقدمة بعد تاریخ 
سیتم توزیع إستمارة تأكید التسجیل والمعلومات الخاصة مایو/آیار.   25الحافالت إستناداً الى المعلومات المستلمة قبل تاریخ 

 یولیو/تموز. 2بالنقل في موعد أقصاه یوم األثنین الموافق  
 

 للمزید من المعلومات، یرجى االتصال بـ:
Marissa Brooks, Jumpstart منسقة برنامج         MLBrooks@fcps.edu        (703) 715-3766 

Brian Plancich, مساعد مدیر المدرسة             BAPlancich@fcps.edu   (703) 715-3617  
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 Langston Hughes في مدرسة Jumpstart التسجیل لمعسكر
 

 المدرسة الحالیة أسم الطالب

 أسم التدلیل/األسم المفّضل الجنس FCPSرقم ھویة الطالب في مدارس 

رقم الھاتف المحمول/ھاتف  رقم ھاتف المنزل أسم ولي أمر الطالب/الوصي الشرعي والصلة بالطالب
 العمل

 المدینة عنوان الشارع

 الرمز البریدي الوالیة
 اللغة المستخدمة في البیت عنوان البرید األلكتروني

 رقم الھاتف المحمول/العمل رقم ھاتف المنزل أسم شخص لإلتصال بھ في حالة الطوارئ وصلتھ بالطالب

یرجى أعالمنا إذا كان الطالب یعاني من أي حالة خاصة یجب معرفتھا (على سبیل المثال، إعاقة مؤثرة على التعلم، حالة 
الحقل (أستخدم خلف ھذه الصفحة إذا أستلزم األمر).  إذا كانت ھذه الحالة تشمل نوع من الحساسیة، صحیة،الخ) وتدوینھا في ھذا 

 یرجى اإلشارة الى مدى شدة ھذه الحالة.

(األوقات خاضعة للتغییر صباحاً.  11:30الى  7:30؟  ساعات المعسكر ھي Jumpstartكیف سیذھب طفلك من والى معسكر 
 البسیط حسب وسائل النقل).  یرجى إختیار واحد فقط مما یلي.

 Hughes Middle سأقوم بتوصیل طفلي بالسیارة من والى مدرسة____ 

 Hughes Middle سیقوم طفلي بالذھاب سیراً على األقدام من والى مدرسة____ 

          Hughes Middleة ة لذھاب من وإلى مدرسیحتاج طفلي ألى أستخدام الحافلة المدرسیة ل____ 
وف یتم تزویدكم س   .Reston elementary schoolsسوف تقوم الحافالت المدرسیة بتوصیل األطفال من وإلى مدارس *

 Terrasetبأماكن وقوف الحافالت المدرسیة في وقت الحق.  لن تكون ھناك حافلة مدرسیة لنقل األطفال من مدرسة 
Elementary  نظراً لقربھا من مدرسةHughes Middle. 

أؤكد أنھ لم یتم طرد الطالب المسجل أعاله من االلتحاق في أي مدرسة خاصة أو عامة في والیة فرجینیا أو أي والیة أخرى الرتكابھ 
 آخر. شخصجریمة تنتھك سیاسات المجلس التعلیمي تتعلق باألسلحة، الكحول، أو المخدرات، أو إلحاق الضرر المتعمد بأي 

 
 

 _______________ التاریخ:_____________________ : ________________ توقیع ولي امر الطالب/ الوصي الشرعي


