
 الصیفیة  المدرسة برنامج سیاسات 
 عبر الدراسیة  الوحدات لتعويض

  APEX منصة

 التأھل
 الصیفیة المدرسة برنامج لحضور الطالب یتأھل حتى

 یجب:  ،APEX منصة عبر  الدراسیة الوحدات لتعویض
 الجتیاز ناجحة غیر سابقة  محاولة أجرى قد  یكون أن •

 التوجیھ مستشار اعتماد  على وحصل الدراسیة المادة
 الثانویة. بالمدرسة

 الدراسیة، المادة في التسجیل رسوم ویدفع طلبًا، یقدم أن •
 الحالة من والتحقق الطبیة الطوارئ نموذج یستكمل وأن

 بالمستشار.  الخاص

 الحضور
 الدراسیة. المادة انتھاء حتى مطلوب الیومي  الحضور

 الصیفیة  المدرسة من = االستبعاد  أیام 3الغیاب  •
 واحدة  مرة الغیاب=  مرات 3التأخر  •
 و/أو المبكر االنصراف و/أو المتكرر الغیاب ویؤدي •

 الصیفیة. المدرسة من الطالب استبعاد  إلى التأخر

 السلوك 
 مدونة في الواردة بالسلوكیات الطالب یلتزم أن یجب •

  Dayton Public Schoolsفي  الخاصة السلوك قواعد 
 العامة).  دایتون (مدارس

 الطالب استبعاد  إلى السلوكیات لھذه مخالفة أي وتؤدي •
 الصیفیة. المدرسة من المخالف

 وسماعات الخلویة الھواتف باصطحاب مسموح غیر •
 الرأس. 

 عالمي مجتمع  في للنجاح الطالب أبنائنا إعداد  :ھدفنا
 بمھمتنا.  واإلیمان فعالة مناھج بتطبیق  بااللتزام

 الحضور؟ مزايا ما

 
 الدراسیة الوحدات لتعویض الصیفیة المدرسة برنامج

 مصمم  حاسوبي برنامج ھو APEX منصة عبر
 دراسیة مادة في  الدراسیة بالوحدات الطالب لتزوید 

 معتمد  معلم  لك قبل. سیقدم من  فیھا النجاح یحالفھم  لم
 الذاتي للتعلم الفردي البرنامج تلقي خالل الدعم

 تقدمك.  مستوى لمراقبة

 لتعويض الصیفیة المدرسة برنامج
 APEX منصة عبر الدراسیة  الوحدات 

 الثانوي  التعلیم لطالب
 2021یولیو،  23 -یولیو  12

 التخرج؟  مسار عن خرجت ھل
 الیوم!  سّجِل



 

 المزيد  على تعرف اآلن بطلبك تقّدم

 والمكان الوقت
   2021یولیو،  23 -یولیو  12

 الجمعة-االثنین مساءً  3:30 - صباًحا  8:30
 وغداء) إفطار (یتوفر 

 
 المكان

Belmont High School 
2615  Wayne Ave, Dayton, OH 45420 

 
 مایو. 31قبل  الُمسجلین للطالب النقل یتوفر

 المعلومات من المزید
 عن التعلم خیار یتوفر فقط. وال الشخصي بالحضور مسموح 

 بُعد.
 

 التي الصیفیة المعسكرات في المشاركة للطالب یمكن ال
 في التسجیل حالة في 12-7األخرى  الصفوف فیھا تشارك
 عبر الدراسیة الوحدات لتعویض الصیفیة المدرسة برنامج

 . APEXمنصة

 الدراسیة للمواد عدد أقصى
 ) دراسیتین2مادتین ( تلقي 12-9الصفوف  لطالب یمكن

 . أقصى بحد
 

)  2021في  الخریجین (غیر النھائیة الصفوف لطالب یمكن
 أي في والتسجیل أقصى بحد ) دراسیتین2مادتین ( تلقي
 المستشار یوفرھا  للتخرج ضروریة أخرى دراسیة مواد 

 الطلب تقدیم موعد
 2021یونیو،  11 -مایو  17

 الطلب تقدیم كیفیة
 التحدث الشخصي  والحضور بُعد  عن التعلم لطالب یمكن

 من للتسجیل بھم الخاصة الثانویة المدرسة مستشار مع
 اإللكتروني.  البرید  عبر أو الھاتف خالل

 تكالیف أو رسوم توجد ال
 للمشاركة!

 أسئلة؟ لدیك ھل
 للحصول بك الخاصة الثانویة المدرسة مستشار مع تحدث
 اتصل أو  الصیفیة المدرسة بشأن تفصیلیة معلومات على

 رقم:  على الصیفیة المدرسة بمكتب
 

(937) 542-3528 
kmuntzi@daytonpublic.com 

 9اللغة  مھارات
 10اللغة  مھارات
 11اللغة  مھارات
   12اللغة  مھارات

 خاصة)  دراسیة مادة * (طلب I الجبر
   II الجبر

 الھندسة  
 الفیزیائیة   العلوم
 األحیاء   علم

 الكیمیاء  
 األمریكي  التاریخ
 األمریكیة  الحكومة

 

 متطلبات بشأن تفاصیل على للحصول
 اتصل الدراسیة، والوحدات الفصول 

 الثانویة. بمدرستك التوجیھ بمستشار

واد
 الم

سیة
درا

ال
 

 الوالیة. تخضع معاییر الدراسیة المواد  جمیع تستوفي
 للتوافر. الدراسي (جلسات) الفصل جلسة

(Arabic) 
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