
 

(Refugee School Impact Grant) RSIG   سالمدار على تأثیر الالجئینمنحة  
 

 برنامج تقویة ما بعد المدرسة
 

.أمورھم وأولیاء للطالب لالجئین المدرسة مخصص بعد للغایة لما برنامجا مثیرا تقدم أن  (CVUSD)  یسر مدیریة كاھون فالي  
 

مدارس مدیریة كاھون فالي في الصف أحدى ھذا البرنامج، یجب أن یكون طفلك طالب الجيء ومسجل حالیا في  في: للتأھل األھلیة للقبول
 فما فوق.   2014كانون الثاني  17وان یكون تاریخ دخول العائلة الى أمیركا  8 -2من 

 

  2017حزیران  1حتى  2017كانون الثاني  17: مدة البرنامج
 والخمیساألیام: الثالثاء واألربعاء 

 
 المواقع واألوقات

 

 المدارس األبتدائیة 
 ظھرا 4:00 -2:00من الساعة 

 المدارس المتوسطة 
 مساء 5:30 -3:30من الساعة 

 كاھون فالي أنزا

 أمیرالد جایس

  جونسون

  لیكسنتون

  مساء 5:00 -3:00نارانكا ** ساعات الدوام 
 

 واكمال استمارة التسجیل. (I-94)أو الكارد األبیض لطفلك للعائلة  I-94طفلك في ھذا البرنامج یجب ان تجلب معك رسالة  لتسجیل
 

للمزید من المعلومات الرجاء األتصال ظھرا.  3:30صباحا حتى الساعة  10:00من الساعة  سیتم قبول استمارات التسجیل في المدیریة
 . 619-588-3261بسعاد على الرقم 

 
 وتشمل: الطالبیة والنشاطات الخدمات من متنوعة مجموعة سیوفر المبتكر البرنامج ھذا

 األجتماعیة -یستھدف األحتیاجات العاطفیة على شكل مجموعاتدعم  •
 دروس خصوصیة •
  ةالبیتی اتالمساعدة في الواجب •
 و CVUSDتطویر اللغة األنكلیزیة مع معلمین معتمدین من قبل مدیریة كاھون فالي  •
 القدم كرةالعاب ریاضیة و خالل من االجتماعیة والتفاعالت اللغة، اكتساب ،اللیاقة البدنیة تطویر •

 

 :زیادة علىستساعد نشاطات الالخدمات وھذه باألضافة الى ذلك فان 
 المتحدة األمریكیة الوالیاتفي  المدرسي النظام فھم •
 الجدید المجتمع مع التكیف •
 األداء األكادیمي •
  اإلیجابيالذاتي  الشعور •

 

 في:لھم  ةالفرص یوفر سوفف باولیاء األمورأما الجزء المتعلق 
 تعلم اللغة األنكلیزیة كلغة ثانیة •
  المدرسي النظام فھم •

  



 
 واألكادیمیةتقدیم الدعم ألطفالھم من الناحیة اللغویة  •
 لھم المتاحة والموارد المجتمعیة الخدمات من المزید معرفة •
 المجتمع خدمة تعزز أنشطة خالل المشاركة في من الجدید المجتمع في االندماج •
 وظیفةال اكتساب مھارات تعلم •

 

 :البرنامج ھذا إطار ضمنالتالیة ستقوم بتقدیم الخدمات  والبرامج الوكاالت
 

 بتلبیة ھذه  المنظمة تقوم  Survivors of Torture International (SoTI) لمساعدة الناجین من التعذیبالمنظمة الدولیة 
المسجلین في البرنامج. یقود مجموعات الدعم للطالب واولیاء أمورھم  األمور وأولیاء للطالب األحتیاجات العاطفیة واألجتماعیة

 طبیب الصحة النفسیة والمعالج والمتطوعین  والمتدربین الذین سیجتمعون في المدرسة مرة واحدة في األسبوع.  

  مّكنیس. 8-4 الصفوف من في الالجئین للطالب الفوتوغرافي التصویر على القائم التعلیمھذه المنظمة توفر :  )(AjA أي جي أي
سوف یبدأ للصور  البصري السرد خالل من .القیادیة مھاراتھم زیادةو الناقد التفكیر ھم فيمھارات تطویر: الطالب فيھذا التعلیم 

  .الحضاري ومجتمعھم ھویتھم في حاسم بشكل والتفكیر ھجرتھم اثناءخبراتھم  وتبادل في التأملالطالب 
 

 المنطقة الشرقیة لتعلیم الكبار: توفر دروس تعلیم اللغة األنكلیزیة كلغة ثانیة لآلباء واألمھات (ESL) باألضافة الى اكتساب
 الالجئین واألمھات اآلباءسیكتسب  شاملة ومناھج عالیا تأھیال مؤھلین مدربیندعم  خالل من للوالدین. المھارات الوظیفیة
 واالندماج بنجاح التعلیمیة تجربتھمل أفضل دعم لتقدیم تعدھم التي والكتابة القراءةفي  اإلنجلیزیة اللغة تطویرالمھارات الالزمة ل

.ومكان العمل الجدید مجتمعھم في  
 

 STEMمباديء والتعلیمات التي تطور  الخبرات علىعملي  تدریب توفیر على یركز ھذا البرنامج: والروبات العقول الذكیة
   .)والریاضیات والھندسة والتكنولوجیا العلوموتتضمن (

 
 


