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 0202استمارة التسجيل لمعهد إيفري 

  : اسم الطالب

  : اآلباء أو أولياء األمور

 :عنوان

   
  :  هاتف المنزل

  :  ن البريد اإللكترونيعنوا
    0222الدرجة اعتبارا من سبتمبر   0222العمر اعتبارا من يونيو 

 يرجى طباعة بدقة وقائمة جهات االتصال في الترتيب الذي): معلومات االتصال في حاالت الطوارئ

د طفلك في يجب أن يكون األشخاص المدرجون في القائمة متاحين خالل فترة تواج. يجب أن يتم استدعاؤهم

في حالة المرض أو اإلصابة الطفيفة، سيستخدم الموظفون المعلومات الموجودة في هذه الصفحة لالتصال .( المعهد

في حال تعذر االتصال بك، يرجى سرد اثنين من جهات االتصال األخرى التي يمكن استدعاؤها في حالة . بك

 .الطوارئ

  : الهاتف   .2

     : الهاتف .0

 يه ممرضات في فريق العملمعهد إيفري ليس لد

 هل تعاني من أي حساسية؟

   

   
 هل هناك أي مشكلة صحية يجب أن يكون موظفو المدرسة الصيفية على علم بها لطفلك؟

   

   

   
 .ال يمكن إعطاء أي أدوية خالل برنامج المدرسة الصيفية

 به؟ هل يتناول طفلك أي دواء في المنزل يجب أن يكون موظفو البرنامج على علم

1.    

2.    

  (  هل هناك أي شيء آخر يجب أن نعرفه عن طفلك؟): تعليقات

   

نقترح أن يكون لديك خيار ثان في االعتبار في حالة ملء . يرجى ملء الدورات التي ترغب في التسجيل فيها

 .إحدى الدورات

 :األسماء/رقم الدورة التدريبية

1.    

2.  ________________________________________________________________  

  

3. 

   

  (  بما في ذلك الرسوم)التكلفة 

  :  الي االستحقاقإجم

 .سيتم صرف الشيكات عند االستالم" ***yrevAمدرسة "يرجى إجراء الشيكات المستحقة الدفع إلى 



 :0202أوصاف الدورة 
 كيلي. م............................  ........................................................................ الحيوانات حول العالم

قارة جديدة بحثا عن بعض كل يوم سوف نسافر في جميع أنحاء ! تعال واكتشف الحيوانات من جميع أنحاء العالم

 .الحيوانات التي تسكن تلك األرض

استكشاف ما يأكلون، وكيف يلعبون، من هم أصدقائهم والذين . اكتشف أين يعيشون في القارة ولماذا يعيشون هناك

سوف يستمتع األطفال بالقصص والفنون والحرف اليدوية لجعل الحيوانات وموائلها تاتي إلى . قد يكونون أعدائهم

 !الحياة

 رسوم توريد 22$ * صباحا و بعد الظهر 3، 0صباحا؛  4، 2الجلسات ) 2-3

 بالنشيت. ب ......................................................................... الفنون والحرف اليدوية
سوف . هل أنت مبدع وفني؟ هل أردت أن تصنع سوار صداقة؟ جعل بطاقة يتوهم ألحد أفراد األسرة أو صديق

نتعلم كيفية رسم، وجعل األساور، وخلق روائع حبة الصمامات والسماح لدينا العصائر اإلبداعية تتدفق ونرى ما 

 .يمكنك إنشاء

 رسوم توريد 22$ * (صباحا 3الجلسة ) 2-5

 مورني ..................................................................................... شيهبداية الكرو
 .تعلم الكروشيه مع أصدقائك وجعل بطانية للحيوانات االليفة أو دمية

 (صباحا و بعد الظهر) 3الجلسة ) 3-5

 سوليفان ................................................................................................ طهاة الكتب
انضم إلى أصدقاء آخرين ونحن نقرأ قصصا لمؤلفين مشهورين ونصنع وجبات خفيفة رائعة لتتزامن مع الكتاب 

 .مختلفا وخلق وجبة خفيفة لذيذة رائعة كل يوم سوف نقرأ كتابا. الذي قرأناه

 دوالر رسوم لإلمدادات 22.22* 5 -  

 رايلي. ب ......................................................................................... S' eveمعسكر 
لجمع حول نار المخيم لمدة أسبوع  lrrv rrevl؛ srepevl  &rep يدعو المخيمين سعيدة،  S' eveمخيم 

، والمغامرات في الهواء (ضاومطاردة الدب، أي)قصص، والحرف اليدوية، ومطاردة زبال : من المرح بما في ذلك

وقتا طيبا هذا الصيف، وهذا هو المخيم " زاري"إذا كنت تبحث عن . الطلق واتخاذ الجوائز المنزلية ويعامل

 !بالنسبة لك

 رسوم توريد 22$ * (صباحا و بعد الظهر 3، 0جلسات ) 3- 

 غارالند. و ....................................................................................... نادي كوميكز
لقصص المصورة أو صنع الخاصة بك؟ نادي الكوميديا هو هل تحب قراءة ا! استدعاء جميع المفكرين المبدعين

سنقوم بتطوير شخصيات ومشاهد . انضم إلينا ونحن نصنع القصص المصورة الخاصة بنا. المكان المناسب لك

ال توجد مهارات . تعال مستعدا للرسم والكتابة، واألهم من ذلك، كن مبدعا. جديدة لهم الستكشاف وربما حتى تولي

/ يرجى إحضار الرسم ! )، ولكن كلما زاد اإلبداع الذي تجلبه ، كلما كان لدينا المزيد من المرح فنية مطلوبة

ونحن لن يكون  --التلوين الخاصة بك اللوازم مثل أقالم الرصاص الملونة ، وعالمات ، والطباشير الملون ، الخ 

 (.تبادل المواد

 (مساء 3الجلسة ) 2-6

!استكشاف في الهواء الطلق
 ...................................................................................................... ....................................

 ويلدون. س........ 
انضم إلينا ونحن نستكشف ونتعرف على الهواء الطلق الرائع من خالل الحرف اليدوية ، واليدين على األنشطة ، 

سوف نقوم بإنشاء مغذيات الطيور والفراشات الخاصة بنا ، والماسكين . وقراءة بصوت عال ، وصيد الزبال

سوف نصنع اآليس ! صخور اللطف ، والمجالت الطبيعة ، والحيوانات الطينية ، وأكثر من ذلك بكثيرالشمس ، وال

تأكد من ارتداء أحذية مريحة للعب خارج، والذهاب على مناحي ! كريم الخاص بنا ونزرع بذورنا الخاصة



 !الطبيعة، ودورات عقبة كاملة، والصيد زبال

 رسوم توريد 22$ * (صباحا 4، 3، 0، 2جلسات ) 5- 

 غانم. لوبالن، س. ن .......................................................... اكتشاف الحديقة
هل أنت فضولي حول الطبيعة من حولك؟ كيف تنمو النباتات؟ ثم ننظر إلى أبعد من ذلك وتأتي على طول لمغامرة 

هذه الدورة التفاعلية سوف توفر لك التدريب العملي على تجربة زراعة النباتات الخاصة بك، ! اكتشاف حديقة

باإلضافة إلى ذلك، سوف نصنع الحرف، ونستكشف الفواكه والخضروات الطازجة ! عناية بهاوتعلم كيفية ال

 !المزروعة محليا، ونطور مهارات البستنة

 رسوم توريد 22$ * (صباحا و مساء 4، 3، 0، 2الجلسات ) 2-5

  و                                                                    -                    

ص    ت دو                        ن   ت

ع دل  ال  ء  ي       ث غ    -   ص  ط    ع      ص  م      ل   ي  و     خ    أل   ن و   

ك هم   خ         ص    ت و أل   ط             ي ي  ع ف  أل    ء ع ى        

س       ء )ي جى ت ص        ال  ط    غ  ع  ك هم    م ي  ص        ه  و     م ع    ي

س       ء(.     ال 

ج  ب    ق  ع ء  ت ع             - أل   عض    ج  ب    ص ل ع ى      م إ       ح

ع          ي   ص      ح م            و  ص   ح    ص     سح ي    ث   و        و  

        

ص  تع ل  س ع     ع            د ء          أل        -ع                  س ت غ  ء  و       ء    

ت ألد          ل  و   ل  ح ي   و      ي   ص ي صل ع ى          و    ي .   ح

ع     خ     س                

ع ب   ع ي      أل  ي ي     يء              ش  ك  أل    ء   ي     ع   ي         ج    

قى وغي ج     و                 أل    ء          ز   ث  .        ك    ذ     

 دي وت  و  ك ت   لود 0  * ) س ء                  ج س ت (  - 

 مادن. كاري، م. د ........................................................... فئة الصالة الرياضية
جديدة، فضال عن العديد من  EPسوف يتعلم الطالب متعة ألعاب ! تعال وانضم إلينا للمتعة وممارسة الرياضة

 !كيز الدورة على المرح والنشاطسيكون تر! األلعاب الكالسيكية ويكون كبيرا من الوقت

 (صباحا 0و  2الجلسات ) 2-5

 بالنشيت. ب .................................................................... التلوين الواعي واليوغا
هل تريد أن تتعلم كيفية االسترخاء والحد من القلق؟ تعال وتعلم بعض حركات اليوغا واالنخراط في المحادثة 

وهو شكل  retrrt seنتعلم كيفية سوف . سيشارك الطالب في التلوين في مانداال وغيرها من الصور. والتلوين

يرجى . أو عالمات/ ال تتردد في جلب أقالم التلوين المفضلة لديك، والطباشير الملون و . من أشكال الخربشة

 .اللباس في مالبس مريحة وجلب منشفة أو حصيرة اليوغا إذا كان لديك واحد

 (صباحا 3و  0الدورات ) 2-5

 ويلدون. س ............................................................ مستكشفو شاطئ البحر
حب الفنون والحرف اليدوية؟ قضاء بعض الوقت على الشاطئ؟ ثم سوف تحب المستكشفين على شاطئ هل ت

كل أسبوع سوف نقوم بإنشاء الحرف الشاطئية والمحيطية والتعلم عن محيطاتنا والحيوانات التي تعيش ! البحر

الفيديو التعليمية، والتدريب سوف نتعلم المزيد عن محيطات كواكبنا من خالل القراءة بصوت عال، ومقاطع . هناك

انضم إلينا في صنع الوحل المحيطي ، والوجبات الخفيفة تحت عنوان الشاطئ ، . العملي على األنشطة والتجارب

وفن الصدف ، والرسم الملحي ، والماسكون الشمس قنديل البحر ، وفن الرمال ، وقبعات زعانف القرش ، 

مستعدا لسباق التتابع بالسمك الذهبي، أو تجارب المصارف أو  كن! والمحيط في جرة وأكثر من ذلك بكثير

 !التعويم، وسباقات القوارب الشراعية، وبنغو الشاطئ

 رسوم توريد 22$ * (مساء 4، 3، 0، 2جلسات ) 5- 



 مالوني. ك ............................... اللياقة البدنية والمرح والطعام: الرعاية الذاتية لألطفال

ن جميع األعمار على أن يصبحوا أكثر وعيا باحتياجاتهم الجسدية يمكن أن تساعد الرعاية الذاتية األطفال م

والعاطفية ، وحتى األعمال الصغيرة للرعاية الذاتية يمكن أن تقلل من اإلجهاد ، وتحسن العالقات ، وتعزز صحة 

 .الجسم والعقل

والخارج، وممارسة الذهن، في هذه الفئة الرعاية الذاتية لألطفال سوف نتعلم طرقا جديدة لنقل أجسامنا في الداخل 

 !وتعلم لجعل والحصول على التمتع وجبة خفيفة صحية ولذيذة مختلفة كل فئة

من اليوغا إلى المشي في الهواء الطلق والتأمل والتمدد والطهي ، فإن هذه الفئة ستجعلنا ننقل أجسادنا ، ونستمتع 

 !بالطقس ، ونتعلم صنع وجباتنا الخفيفة الصحية الخاصة

 رسوم توريد 22$ * (ص و م 2,0,4لسات ج) 5- 2

 ماكورميك. ج ........................................................... !الوحل والعلوم والمرح الصيف
الوحل والعلوم والمرح "إذا كنت ترغب في جعل الكثير من لزجة، وتمتد، الوحل لزجة، يرجى االنضمام لي في 

للحصول ال تخافوا ! سوف نجري تجارب علمية مثيرة، ولعب ألعاب ممتعة وتكوين صداقات جديدة". الصيف

 !على الفوضى

 رسوم توريد 22$ * (صباحا و مساء 4، 3، 0، 2جلسات ) 3- 

النينجا التكنولوجيا
 ................................................................................................... .......................................

 غارالند. و..................... 
نجمة في  .إلنشاء الرسوم المتحركة واإلعالنات التجارية والتقارير اإلخبارية والملصقات dEriسنستخدم أجهزة 

سيتمكن الطالب من اختيار األدوات . الجزء الفيديو الخاصة جدا وخلق مشاهد باستخدام برمجة الكمبيوتر

 !كل القدرات مرحب بها جلب إبداعك واالستعداد للحصول على المتعة. والمشاريع التي يرغبون في استخدامها

 (مساء 0، 2الجلسات ) 6 -2

 سويني. ج.................................................................................... 4كتابة الوقت
والسعي ... طالب الصفين الثاني والثالث القادمين الذين يضيعون في كلمات مؤلفيهم المفضلين استدعاء جميع

في دورة اإلثراء الصيفية هذه، سيشارك الطالب في الشعر اإلبداعي وتمارين كتابة القصص ! لكتابة مثلهم

ب الفرصة للمشاركة سوف تتيح للطال  edee4gvdrdt. القصيرة بدعم من نمذجة المعلمين ومؤتمرات األقران

تعزيز الحب والفرح ... في متعة ومرنة ، والتعاونية اإلبداعية أنشطة الكتابة التي تشجع الخيال واألهم من ذلك

 !للكتابة

في قرائهم ، واالستمتاع بمشاركة أعمالهم المكتوبة " ربط"سيتعلم الطالب كيفية إضافة وصف إلى كتاباتهم إلى 

 .ببين زمالئهم الكتاب الطال

 رسوم توريد 22$ * (صباحا 4الجلسة ) 3 -0

 كونورز. ألن، ل. س .............................................................يوتيوب فيديو كليب
سنبدأ أسبوعنا باختيار أغنيتنا اإلذاعية ! انضم إلى السيدة سانتوس والسيدة كونورز لصنع فيديو موسيقي جديد

ديد من الصكوك في غرفة ثم سنتعلم لتشغيل األغنية باستخدام بعض من الع. الشعبية المفضلة وتخيل قصة لفيديونا

، الطبول، أجراس، مسجالت، لوحات المفاتيح elesese ،seeecarwlevl ، sewletlpdeslالموسيقى مثل 

سوف نسجل أنفسنا أداء على كل مجموعة من الصكوك وطبقة ! أيهما الصكوك أعضاء مجموعتنا مثل أفضل... 

رد أن نضيف حركات الرقص واألزياء سنكون على بمج. هذه التسجيالت لخلق الترتيب الخاص بنا من أغنيتنا

ترتيب األغنية، وتسجيل الصوت لدينا، وأخيرا جعل الموسيقى والفيديو لمشاركتها ! استعداد لتسجيل الفيديو لدينا

!: مشاهدة 022تحقق من بعض أشرطة الفيديو الماضية ، وبعضها لديها أكثر من ! مع الجميع

arrp//:sdr.sr/elrssetrrevm   - 6 ( صباحا 0صباحا و  2الدورة) 
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