
 .اقرأ ذلك أوالً
... فنحن نعني    ... عندما نقول

BPS .......... مدارس بوسطن العامة
 الصف........ الصف الحالي الذي يتواجد

ً به طفلك حاليا
 اللغات ........ اللغات التي يتحدث بها

 الموظفون، باإلضافة إلى
اللغة اإلنجليزية

 الوقت ........ من االثنين إلى الجمعة ما لم
ينص على خالف ذلك

 الموعد النهائي..... آخر يوم للتقديم
FC/FS........... من يأتي اوالً / يُخدم 

اوالً
Transportation... -وسيلة االنتقال 

 تحدد ما إذا كان هناك نقل
إلى الجهة

 إذا لم يتم سرد معلومات عن وسيلة
 االنتقال، فهذا يعني أن البرنامج ال يوفر

.وسائل النقل

مدارس بوسطن العامة الُربع الخامس 5
برامج التعلم الصيفي للمقاطعة

هل تعلم أن الطالب الذين يحضرون إلى برامج التعلم الصيفية يمكن أن يكون لهم ميزة في العام الدراسي المقبل؟
BPS لديها العديد من البرامج الصيفية تهدف إلى جميع أنواع المتعلمين. معظم البرامج مجانية - ولكن يمكن للطالب المؤهلين فقط الحضور.

.لمعرفة ما إذا كان طفلك مؤهال للحصول على أحد هذه البرامج، اطلب من مديره أو مستشار التوجيه أو المعلم

 !استعد للصيف

فبراير 2018

 لديه العشرات من األفكار!  .Summer Stuff Jr هل تبحث عن أفكار صيفية رائعة لألطفال؟
 في هذه الصفحات، ستجد جميع أنواع المخيمات والبرامج واألنشطة الصيفية - بما في ذلك

 المعسكرات اليومية والمخيمات الليلية ومخيمات لألطفال ذوي اإلعاقة والدروس وفرص
.التعلم والترفيه واألنشطة للعائالت

 إنه مكان رائع لمعرفة ما تريد .PartnerBPS.org يمكن العثور على معظم هذه البرامج في
 وضع دائرة حول القوائم التي قد Summer Stuff Jr القيام به وما هو متاح. اقرأ من خالل
 وقم باستخدام محرك البحث للعثور PartnerBPS.org يعجب بها أطفالك. أو تفضل بزيارة

 على ما تريده بالضبط. ثم، قم بزيارة مواقع االلكتروني الخاصة بهم أو االتصال بهم. ال تقم
 بالتأجيل بسبب التكلفة. تقدم العديد من المعسكرات والبرامج المنح الدراسية أو الرسوم المخفضة على أساس ما يمكن للعائلة دفعه. فقط

 قم بالسؤال! بعد ذلك، تقدم بطلب - وافعل ذلك اآلن، خاصة إذا كنت تطلب مساعدة مالية. العديد من البرامج هي "من يأتي أوالً ، يخدم
!أوالً" وتمتلئ بسرعة. إن أمكن، قم بالتقديم عبر اإلنترنت لتوفير الوقت. حظاً سعيداً - وتمتع بصيف رائع

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

Charlestown
وسيلة االنتقال ......... نعم

التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس
الوقت ................ 8:00 صباحاً- 2:00 ظهراً

الرسوم.............. بدون رسوم
 Laryssa ............. االتصال

Doherty، ldoherty2@
bostonpublicschools.org,                                     

617-855-8478
.التسجيل ............. مفتوح لجميع الطالب

HARVARD/KENT 
ELEMENTARY SCHOOL

التعليمي الصيف   برنامج 
 هذه تجربة تعليمية لمدة 5 أيام طوال اليوم للطالب

 BCYF في الشراكة مع . K2-3 في الصفوف
 نحن نقدم تجربة تعليمية ، MGH / IHP و

 تساعد على منع فقدان التعلم في الصيف ، وتعزيز
 المهارات العاطفية االجتماعية الالزمة للنجاح في

.المدرسة ، وتوفير الفرص الترفيهية لضمان العافية
ى ................... طالب  في Harvard-Kent إل

K2-3 الصفوف
 ,Bunker Hill Street الموقع ................ 50

Charlestown
التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس

ً الوقت ................ يحدد الحقا
 ,Jason Gallagher ............. االتصال

jgallagher@
bostonpublicschools.org

                         617-635-8358
 التسجيل ............. يجب على جميع الطالب حضور

Harvard/Kent. 22-24 يتم توظيف 
 طالبًا من كل صف بهدف إجمالي يبلغ

ً .72 طالبا

HAYNES EARLY 
EDUCATION CENTER

الصيف معلمي    برنامج 
 Haynes تم تصميم برنامج الباحثين الصيفيين في
 القادمين. يسعى البرنامج إلى دعم K2 لدعم طالب
 الطالب مع التكيف مع البيئة المدرسية وتوقعاتها.

 باإلضافة إلى ذلك ، رغبتنا في تعزيز المهارات
 االجتماعية / العاطفية اإليجابية ، وتطوير أساس في

.محو األمية والكتابة والرياضيات
ى ................... طالب الذين يدخلون الصف K2 إل

 ,Blue Hill Avenue الموقع ................ 263
Roxbury

التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس
الوقت ................ 8:00 صباحاً- 2:00 ظهراً
 الموعد النهائي........ يجب إكمال نموذج التقديم

 وإحضاره إلى المدرسة بموعد أقصاه

.األربعاء، 6 يونية
@Janella Isaac, jisaac ............. االتصال

bostonpublicschools.org
                         617-635-6446

 التسجيل ............. سيطلب من العائالت المهتمة
 Haynes Summer ببرنامج

Scholars  تقديم طلب. يتم إخطار 
 العائالت بالقبول ، مع رزمة ترحيب

 ، وإبالغها بجميع تواريخ البرنامج
.الهامة

MCKAY K-8 SCHOOL
MCKAY AND OTIS SUMMER 

ACADEMIC ENRICHMENT 
PROGRAM

 و McKay يوفر هذا البرنامج للطالب من مدرسة
Otis  مع جودة عالية البرمجة الصيفية األكاديمية 
  جنبا إلى جنب مع فرص قيمة لسد - فجوة أنشطة

 اإلثراء. كما يوفر البرنامج أيضاً للعائالت مع مزود
 موثوق بها ومعتمد بها من اآلمن، ووقت البرمجة

.األكاديمية المدعومة خارج المدرسة
ى ................... الطالب المختارين من مدارس  إل

McKay و Otis  
 Cottage Street, East الموقع ................ 122

Boston
التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس

الوقت ................ 8:00 صباحاً- 3:00 ظهراً
 Jordan Weymer ............. االتصال

jweymer@
bostonpublicschools.org,                                  

617-635-8510
 التسجيل .... يتم اختيار الطالب من قبل المعلمين

 وموظفو الدعم باستخدام بيانات
 التقييم التكوينية والختامية بما في ذلك

DIBELS ، Fountas و Pinnell ، 
 الرياضيات اليومية تقييم نهاية الوحدة،

 والتقييم المنشئ من قبل المعلمين ،
 والبيانات النوعية التي قد قام بتجميعها

.معلمي الطالب

QUINCY ELEMENTARY 
SCHOOL

التعليمية الصيف    أكاديمية 
 من المتوقع أن يخلق برنامجنا الصيفي تأثيًرا إيجابيًا
 على تعلم الطالب ونمو الطالب من خالل مجموعة
 متنوعة من األنشطة والتعليمات المجدية والصارمة

.والرياضيات ELA في
ى ................... طالب الصف K-5 إل

 ,Washington Street الموقع ................ 885
Boston

التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس
الوقت ................ 8:30 صباحاً- 2:00 ظهراً

BPS DEPT. OF EARLY 
CHILDHOOD 

SUMMER EARLY FOCUS التركيز 
الصيفي  المبكر 

 للطفولة المبكرة من خالل مزيج BPS يعمل قسم
 من المناهج الدراسية، والتطوير المهني، والتدريب

 لتحسين الجودة التعليمية وإعداد جميع الطالب
 خالل العام الدراسي BPS لمهنة أكاديمية قوية في
 والصيف. لقد قمنا بتطوير برنامج ومناهج التركيز
 الصيفي المبكر للطالب الذين سيكونون في الصف

K2-3.
ى ................... طالب  الطالب الذين ، K0-2 إل

 يقعون أسفل المعيار القياسي على
DIBELS الذين سيستفيدون من 

 و ELs تجربة الصيف ، بما في ذلك
SWD.

الموقع ................ يحدد الحقاً
التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس

الوقت ................ 8:30 صباحاً- 2:30 ظهراً
@Blaire Horner, bhorner ............. االتصال

bostonpublicschools.org,
                         617-635-9063

 التسجيل ............. يتم تعيين الطالب الذين يقعون
 تحت مستوى األداء القياسي في

DIBELS الذين سيستفيدون من 
 تجربة الصيف ، مع االهتمام الخاص
 الذين ال       SWD و EL بتوظيف

.ESY يحتاجون إلى إعداد
.https://sites.google ....... الموقع االلكتروني

com/bostonpublicschools.org/
earlychildhood/home 

EDWARDS MIDDLE 
SCHOOL

الصيفية التعليم   SUMMER أكاديمية 
LEARNING ACADEMY

 أكاديمية التعلم الصيفية الشاملة للتعلم القائم على
.المشاريع التي تتضمن التكنولوجيا واالبتكار

ى ................... يرحب بالطالب الصف 8-5   إل
 حالياً لالنضمام إلى برنامجنا الشامل ،
 ونحن نتوقع حضور الطالب كل يوم،
 وعلى استعداد لالنخراط بشكل فردي

                             .و تعاوني
 ,Walker Street الموقع ................ 28

 ,Wai Chin Ng ............. االتصال
617-635-8497, wng@

bostonpublicschools.org
 التسجيل ............. يتم دعوة الطالب للمشاركة،

 ويتم تعيينهم أساًسا من خالل توصيات
.المعلم وطلبات من أولياء األمور

YOUNG ACHIEVERS 
SCHOOL OF SCIENCE & 

MATH
SUMMER ACCELERATION 

ACADEMY الصيفي التسريع  أكاديمية 
 يتعمق الطالب في الكتابة اإلبداعية ، والترميز ،

 وتصميم ألعاب الفيديو ، وألعاب القوى هذا الصيف
 .MIT في حرم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

 Athletes Without Borders بالتعاون مع
 والمعلمين المعتمدين، سيساعد هذا البرنامج الطالب

 على تجنب الشريحة الصيفية وتطوير مهارات
.النجاح الوظيفي

ى ................... طالب الصفوف 4-5 إل
 ,Massachusetts Ave الموقع ................ 77

Cambridge
التاريخ .............. 9  يوليو - 15 أغسطس

الوقت ................ 8:00 صباحاً- 5:15 مساًء
-David McAuley, 617 ............. االتصال

296-1120, dmcauley@
youngachieversschool.org

 التسجيل ............. ذوى الحاجة العالية ، طالب دون
مستوى األداء األكاديمي

 ....... الموقع االلكتروني
youngachieversschool.org

AFRICAN COMMUNITY 
ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF NEW 
ENGLAND INC (ACEDONE)

ACEDONE SUMMER 
ACADEMIC ENRICHMENT 

PROGRAM
 ويستند برنامج أسيدون الصيفي لإلثراء األكاديمي

(SAEP) على البحوث التي تبين أن المشاركة 
 األكاديمية الصيفية تضييق ارتباط الفوارق في

 اإلنجاز بين الطالب ذوي الدخل المنخفض
 وأقرانهم. يخدم المجتمع الشرق أفريقي لمدة 14

.عاما، فقد أصبح محبوبا من الصيف لطالبنا
ى ................... الصفوف 8-1 إل

 Hennigan School, 200 ................ الموقع
Heath St., Jamaica Plain 

تابع في الصفحة التالية

 لعائالت طالب المدارس االبتدائية - بعمر الطالب في مدارس بوسطن العامة

Arabic
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 وسيلة االنتقال ......... نعم
التاريخ .............. 9 يوليو– 10 أغسطس

الوقت ................ 8:30 صباحاً- 3:30 ظهراً
الرسوم................ بدون

 ،.Abdulkadir Hussein ............. االتصال
617-412-6845، abdulkadir.

hussein@acedone.org
 التسجيل .... التقديم من خالل استكمال طلب االلتحاق

 عبر اإلنترنت. يتم تشجيع اآلباء لزيارة
 البرنامج، انظر البرمجة، وقم بمقابلة

.موظفي األطفال
(   acedone.org ....الموقع اإللكتروني

BOSTON SCORES
BOSTON SCORES - SUMMER 
LEARNING ACADEMY كرة قدم 

الصيفية التعلم  بوسطن-أكاديمية 
 تقدم أكاديمية تعليم الصيف لدينا 140 طالب في

 .Grew و Mario Umana الصف 4 و5 و6 من
 الصيفية للتدريس BPS يشارك الطالب في دورات
 التي يدرسها المعلمون المرخصون ، باإلضافة إلى

 مباريات كرة القدم والفنون والرحالت الميدانية التي
.Scores يقودها موجهو

ى ................... طالب الصفوف 4-6 إل
 ,Germania Street الموقع ................ 29

Jamaica Plain
التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس

الوقت ................ 8:30 صباحاً- 2:30 ظهراً
الرسوم ............... بدون رسوم

الموعد النهائي ...... 1مايو
-Ive Mendoza, 617-553 ............. االتصال

4705, ivelisse@bostonscores.
org

 التسجيل ............. يلتحق الطالب بالمكاتب الرئيسية
في مدرستهم بحلول 1 يونيو 2018

.www.bostonscores ....... الموقع االلكتروني
org     

BOYS & GIRLS CLUBS OF 
BOSTON

SUMNER AND HENNIGAN BOYS 
& GIRLS CLUB  نادي سمنر وهينجان 

والبنات للبنين 
البرنامج الصيفي للطالب في الصفوف 3 و 4 و 5

ى ................... طالب الصفوف 5-3 من مدارس  إل
Sumner و Hennigan

 Heath St, Jamaica الموقع ................ 200
Plain

وسيلة االنتقال ........ نعم
التاريخ .............. 9  يوليو - 17 أغسطس

 الوقت ................ 8:00 صباحاً إنزال؛ 8:15 إلى
 1:00 بعد الظهر أكاديمياً. و 1:30

 إلى 4:00 مساء لإلثراء. اليوم الممتد
حسبما تحدده احتياجات العائالت

 الرسوم ............... 25$ رسوم عضوية للسنة
الدراسية، رسوم اليوم الممتد إن وجدت

-Josh Davis, 617-994 ............. االتصال
4741

                        jdavis@bgcb.org
التسجيل .............  الطالب مدعوون للحضور

                 www.bgcb.org ....... الموقع االلكتروني

COURAGEOUS SAILING 
FOR YOUTH, INC.

SWIM SAIL SCIENCE علوم السباحة 
 الشراعية

 هو برنامج Sail Sail Science (SSS) برنامج
 مجاني، ُممتع ، مدته 5 أسابيع مصمم لطالب

 الصف الرابع والخامس الذين تم تحديدهم على
 أنهم عرضة لخطر فقدان التعليم الصيفي ومن

 المحتمل أن يستفيدوا من البرمجة الصيفية. نحن
 نزود المشاركين بالتعليمات واألنشطة القائمة

 والرياضيات والعلوم ELA على االستقصاء في
.واإلبحار والسباحة

ى ................... طالب الصفوف 4-3 من مدارس  إل
Harvard-Kent و Eliotو Warren 

Prescottو Orchard Gardens
 Courageous Sailing, Pier ................ الموقع

4 in the Charlestown Navy 
Yard, Charlestown

وسيلة االنتقال ........ نعم

واصلت

التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس
الوقت ................ 8:30 صباحاً- 3:15 ظهراً

الرسوم ............... بدون رسوم
-Ashton Smith, 857 ............. االتصال

452-1763, ashton@
courageoussailing.

org, agalego@
bostonpublicschools.org, 

jen@courageoussailing.org         
 التسجيل .............  يتم تحديد الطالب من قبل

 منسقي التوظيف في المدارس
.المختارة

.www ....... الموقع االلكتروني
courageoussailing.org    

HALE
HALE OUTDOOR LEARNING 

ADVENTURES مغامرات التعلم هيل في 
الطلق  الهواء 

 تعمل هيل مع المدارس الشريكة لتوفير برامج
 تعليمية وبرامج عالية الجودة أثبتت أنها تؤثر بشكل

.إيجابي على الشباب
ى ................... طالب الصفوف 4-3 من  إل

 Chittick و Channing مدارس
 و Grew و Clap Innovation و

Ohrenbergerو Russell
 Hale Reservation ................ الموقع

80 Carby St Camp site, 
Westwood

وسيلة االنتقال ........ نعم
التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس

الوقت ................ 8:30 صباحاً- 4:15 عصراً
الرسوم ............... بدون رسوم

-Patrick Francois, 781 ............. االتصال
326-1770

                       pfrancois@
halereservation.org

.www ....... الموقع االلكتروني
acresofadventure.org     

HARLEM LACROSSE
HARLEM LACROSSE SUMMER 

ACADEMY
 الصيفية يتدرب Harlem Lacrosse في أكاديمية

 التعلم ، ELA الطالب في الرياضيات وتعليمات
 ، lacrosse االجتماعي العاطفي، وتدريبات

.ومجموعة متنوعة من الرحالت الميدانية
ى ................... الصفوف 5-8 إل

 ,Mildred Avenue الموقع ............... 5
Mattapan

التاريخ .............. 9 يوليو– 10 أغسطس
الوقت ................ 8:00 صباحاً- 2:00 ظهراً

الرسوم................ بدون رسوم
 ،.Adrian Heneveld ............. االتصال

adrian@harlemlacrosse.org ، 
616-450-7135

 التسجيل .... الطالب الذين هم في واحدة من
 Harlem البرامج القائمة في مدرسة

Lacrosse school ربما قد يشتركوا 
.في البرنامج الصيفي

      www.harlemlacrosse.org ....الموقع اإللكتروني

¬INQUILINOS BORICUAS 
EN ACCION, INC. (IBA)

IBA'S SUMMER LEARNING 
PROJECTايبا الصيفي  التعلم   مشروع 

 لمدة 5 أسابيع IBA يعد مشروع التعلم الصيفي لـ
 South لالبتكار في Blackstone في مدرسة
End 40 برنامًجا متكامالً ومداًرا أكاديمياً يخدم 

 الذين  (EL) طالبًا من طالب اللغة اإلنجليزية
.يستعدون لدخول الصف الثاني والثالث

ى ................... طالب الصفوف 2-1متعلمي اللغة  إل
االنجليزية

 ,Shawmut Ave الموقع ................ 380
Boston

التاريخ .............. 2  يوليو - 3 أغسطس
الوقت ................ 8:30 صباحاً- 2:45 ظهراَ

الرسوم ............... بدون رسوم
 الموعد النهائي ...... استمارات التقديم مستحقة يوم

15 مايو
-Lauren Bard, 617-535 ............. االتصال

1731, lbard@ibaboston.org 
 التسجيل ............. التقديم عبر االنترنت

/www.ibaboston.org على
afterschool-summer-learning/

       www.ibaboston.org ....... الموقع االلكتروني

JOSEPH M. TIERNEY 
LEARNING CENTER

الصيفي التعلم  مشروع 
 اللغةELA ( يوفر مشروع التعلم الصيفي

 اإلنجليزية / فنون اللغة) وتعليم الرياضيات ،
 واإلثراء ، واألنشطة الترفيهية بهدف الحد من

 BPS فقدان التعلم الصيفي. التعليمات من معلمي
.المعتمدين

ى ................... طالب الصفوف 3-4 إل
 ,Mercer Street الموقع ................ 125

South Boston
التاريخ .............. 9  يوليو - 17 أغسطس

الوقت ................ 8:30 صباحاً- 4:00 مساًء
الرسوم ............... بدون رسوم

Jose Sotz, 617- 850-9157 ............. االتصال
                       jsotz@

beaconcommunitiesllc.com
التسجيل ............. التقديم عبر االنترنت

.www ....... الموقع االلكتروني
thetierneylearningcenter.org

SPORTSMEN'S TENNIS AND 
ENRICHMENT CENTER

SUMMER LEARNING AT 
SPORTSMEN'S التعلم الصيفي في 

سبورتمينز
 برنامج أكاديمي وإثراء للمساعدة في الحد من
 Summer فقدان التعليم الصيفي. يقدم برنامج

Learning توازنًا بين الدعم األكاديمي واإلثراء 
 الذي يشمل العلوم واللياقة البدنية والرحالت

.الميدانية
ى ................... طالب الصفوف K2-5 إل

 ,Blue Hill Avenue الموقع ................ 950
Dorchester

التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس
الوقت ................ 9:00 صباحاً- 3:30 مساًء

 ,Thuan Nguyen     ............. االتصال
617-288-9092   Tnguyen@

sportsmenstennis.org
                       jsotz@

beaconcommunitiesllc.com
 BPS التسجيل ............. جميع طالب مدارس

االبتدائية مرحب بهم للتقديم
.www ....... الموقع االلكتروني

sportsmenstennis.org

THE STEPPINGSTONE 
FOUNDATION

النجاح أكاديمية   COLLEGE كلية 
SUCCESS ACADEMY

 تعمل كلية أكاديمية النجاح لتحسين نتائج الكلية
 لطالب بوسطن في شراكة مع مدارس بوسطن
 العامة من خالل توفير دورات ما بعد المدرسة
 والصيف للنهوض باإلنجاز األكاديمي والكفاءة

 االجتماعية العاطفية والوعي الجامعي للطالب نحو
 أهداف التخرج من المدرسة الثانوية، والتقديم في

.الكلية واالتمام
ى ................... الصفوف 8-5  لمدارس   إل

Edisonو Jackson Mann و 
Gardnerو McKay

 One Appleton Street, 4th ............... الموقع
Floor, Boston

وسيلة االنتقال .........نعم
التاريخ .............. 2 يوليو – 9 مايو 2019

 الوقت ................الساعات الصيفية 7:45 صباحاً -
3:30 مساًء

 الرسوم .............. 80$ للبرامج الصيفية للمساعدة
 في تحمل تكاليف البرنامج، والتي

 تشمل النقل إلى البرنامج  و تي شيرت
 Steppingstone’s بالشعار (زي

.(الرسمي
-Chris Parris.، 617-423 ............. االتصال

6300 ، cparris@tsf.org
 التسجيل .... يقوم المعلمون بترشيح طالب الصف

 الرابع في الخريف. ويمكن للعائالت
 أيضا ترشيح طالبها مباشرة إلى

Steppingstone. وتتكون الطلبات 
 ،من استبيان األسرة

 بطاقة تقرير الطالب، ودرجات اختبار               
.الطالب، وتوصية المعلم

     www.tsf.org ....الموقع اإللكتروني

UMASS BOSTON - GASTON-
CEHD (TAG/ALERTA)

 برنامج الموهوبين ومتفوقو التينو هم مصممين
 خصيصاً لدعم الطالب الالتينيين ومتعلمي اللغة

 اإلنجليزية من خالل مزيج من الممارسات القائمة
 على المشاريع الصفية وبيئة تعليمية التي من شأنها

 تعزز الفخر الثقافي للطالب والمشاركة المدنية
 UMass في برامج التعلم المتسارع 5 أسابيع في

Boston..

ى ................... الطالب الالتيني و / أو متعلمي  إل
 اللغة اإلنجليزية، مع استهداف طالب
ALERTA الصفوف 5-3، وطالب 

TAG 6-11 الصفوف.
 Morrissey الموقع ............... 100

Boulevard, Boston
التاريخ .............. 28 يونيو – 7 أغسطس

الوقت ................ 8:45 صباحاً - 3:15 مساًء
 الرسوم ............... سيتم فرض رسوم على الرحالت

الميدانية
 ،.Norman Jiménez ............. االتصال

617-287-7658 ،                      
norman.jimenez@umb.edu

 التسجيل .... يستند التوظيف على ولكن ليس له 
 حصر من الحصول على اإلحاالت من

.قبل مدارس بوسطن العامة
www.umb.edu ....الموقع اإللكتروني

YMCA OF GREATER 
BOSTON
التعليم الصيفي

 الصيفية للتعلم في المواقع التالية YMCA أكاديميات
 هي برامج مجانية لمدة 5 أسابيع تمزج

 بين األكاديميين واإلثراء. يستكمل
 اآلباء حزمة التسجيل. لمزيد من

 المعلومات ، راجع الشخص المسؤول
ymcaboston.org أو قم بزيارة

@ THE GARDNER PILOT 
ACADEMY

ى ................... طالب الصفوف K1-8 إل
Athol Street, Allston الموقع ................ 30

التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس
الوقت ................ 8:30 صباحاً- 5:30 مساًء

 ,Jennifer Barrios  ............. االتصال
jbarrios@ymcaboston.org, 

617-549-8452

@ PONKAPOAG OUTDOOR 
CENTER

 و Mendell و King للطالب في مدارس
Winthrop

ى ................... طالب الصفوف 2-4 إل
Blue Hills, Canton ................ الموقع

وسيلة االنتقال ....... نعم
التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس

الوقت ................ 8:00 صباحاً- 6:00 مساًء
@Ashley Cobb, acobb  ............. االتصال

ymcaboston.org, 617-620-
9707

@ THE  MARIO UMANA
 Mario لطالب اللغة المزدوجة القادمة من مدارس

Umana  و McKay.
ى ................... طالب الصفوف  طالب ،K-2 إل

اللغة المزدوجة
 Border Street, East الموقع ................ 312

Boston
التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس

الوقت ................ 8:00 صباحاً- 6:00 مساًء
@Allison Singer, asinger ............. االتصال

ymcaboston.org, 617-512-
8851

ZOO NEW ENGLAND
الصيفي   التعليم 

 التعليم الصيفي في حديقة حيوان فرانكلين بارك هو
 BPS برنامج أكاديمي يجمع بين منهج الرياضيات

 مع إثراء حديقة الحيوان ، بهدف منع فقدان ELA و
.التعلم في الربع الخامس من المدرسة

ى ................... طالب الصفوف 3-4  ESL ،إل
 الطالب مع اللغة األولية إما الكريولية

أو اإلسبانية
 ,Franklin Park Rd الموقع ................ 1

Dorchester  
التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس

 ,Rebecca Nuske ............. االتصال
617-989-3736, rnuske@

zoonewengland.com
 Young التسجيل .............. يتم تجنيد الطالب من

Achievers و Taylor و Haley 
 و UP Academy Holland و

Chittick.
.www ....... الموقع االلكتروني

zoonewengland.org
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HORACE MANN SCHOOL
الصيفي  SUMMER البرنامج 

PROGRAM
 هذا البرنامج يضمن لطالب الصم وضعاف السمع

 االستمرار في الوصول الكامل إلى اللغة اإلنجليزية
 واإلنجليزية. توفير بيئة أكاديمية ASL كلغة ثانية

 لغوية في الصيف تضمن التقدم األكاديمي وتتجنب
 االنحدار األكاديمي الضار للطالب الصم وضعاف

.السمع
ى ...................طالب الصم وضعاف السمع  إل
 ,Armington Street الموقع ............... 40

Allston
التاريخ .............. 2 يوليو – 3 أغسطس

الرسوم ...............  بدون رسوم
-Melissa Brown.، 617 ............. االتصال

635-8534
                    mbrown3@

bostonpublicschools.org
 التسجيل .... يتلقى جميع الطالب في المدرسة 

 استمارة طلب الحضور للبرنامج
 الصيفي. ستتم تجهيز الطلبات وتعيين

.الطالب لفصول محددة

MILDRED AVENUE K-8 
SCHOOL

EARLY LEARNING SUCCESS 
ACADEMY أكاديمية النجاح للتعليم المبكر

ى  تركز أكاديمية النجاح في التعلم المبكر عل
 الطالب الذين يؤدون أقل من مستوى الصف

ى  في محو األمية والحساب. يسعى البرنامج إل
ى تحقيق مكاسب أكاديمية  مساعدة الطالب عل

.إلعدادهم بشكل أفضل للعام الدراسي القادم
ى ................... طالب الصفوف  إلى الصف K1   إل

 3  ، التركيز على أولئك الذين يعملون
 تحت مستوى الصف في الحساب

 ومحو األمية. سيقوم البرنامج بشدة
.والتعليم الخاص EL توظيف الطالب

 ,Mildred Ave الموقع ................ 5
Boston  

التاريخ .............. 9  يوليو - 3 أغسطس
الوقت ................ 8:00 صباحاً  إلى وقت الظهيرة

 Andrew ............. االتصال
Rollins, arollins@

bostonpublicschools.org, 
617-635-1640

 التسجيل .............. يقوم المدرسون بتوظيف
 الطالب الذين يعملون تحت مستوى

 الصف الدراسي ومحو األمية
 والحساب. سيتواصل المعلمون مع

العائالت

AMERICAN CHINESE 
CHRISTIAN EDUCATIONAL 

& SOCIAL SERVICES, INC. 
(ACCESS)

SUMMER ENRICHMENT 
PROGRAM برنامج اإلثراء الصيفي 

 هو برنامج ACCESS برنامج إثراء صيفي
 شامل لمدة 7 أسابيع يقدم دروًسا أكاديمية وإثراء

 ورحالت ميدانية أسبوعية وأياًما للياقة البدنية. هناك
 فرص لمزيد من رعاية األطفال خالل األسبوعين

.األوسطين من أغسطس
ى ................... طالب  الطالب من  ،  K2-5 إل

 خلفيات صينية مهاجرة ، متعلمي اللغة
 اإلنجليزية. يرجى مالحظة أنه في

 حين أن غالبية طالبنا هم من الصينيين
 ، فنحن نخدم الطالب من األعراق

          .األخرى
 ,Harrison Avenue الموقع ................ 244

Boston 
التاريخ .............. 27  يوليو - 24 أغسطس

الوقت ................ 9:00 صباحاً - 5:30  مساًء

 الرسوم .............. الحد األقصى للرسوم لمدة
 9-8 أسابيع ، بما في ذلك اإليداع

 والغداء واستمارة التقديم والقميص
 هو 2,570$  لكل طالب. يتم قبول
 .Voucher و EEC المنح األطفال

 مقياس الدخول متاح على أساس دخل
 األسرة. خصومات لألشقاء. تتاح المنح

. الدراسية المحدودة
-Ji-Sun Ham, 617-426 ............. االتصال

1070
                        ep@chinatownaccess.

org
 التسجيل .............. اتصل واستفسر عن برنامج

 أو قم بزيارة  (SEP) اإلثراء الصيفي
 إذا  .Harrison Avenue موقعنا على

 كانت مهتم ، اتصل بنا في أقرب وقت
.ممكن

.www ....... الموقع االلكتروني
chinatownaccess.org       

BROOKLINE ARTS CENTER
 مركز فنون بروكلين

ARTVENTURES
 يمزج برنامج آرت ادفينشر الشهير التابع لمركز
 بين المرح Brookline Arts Center الفنون
 والتعلم من خالل التوازن بين المشاريع المنظمة

 والتعبير اإلبداعي واللعب. يتم استكشاف المواضيع
 األسبوعية من خالل مجموعة متنوعة من الوسائط

 .والمشاريع الخيالية
ى ................... طالب األعمار K2-6،  5-11 إل

.يجب أن يكون األطفال قد أتموا رياض األطفال
 ,Monmouth Street الموقع ................ 86

Brookline
التاريخ .............. 19 يونية - 30 أغسطس

الوقت ................ 9:00 صباحاً - 4:00  مساًء
 الرسوم .............. 170$ - 405$/ في األسبوع

 حسب األسبوع. تتوفر المنح الدراسية
 القائمة على الحاجة للعائالت المؤهلة
.www ويمكن االطالع عليها على

brooklineartscenter.com/
financialaid      

الموعد النهائي ...... الخدمة بأسبقية الوصول
 ,Dalton Zogleman ............. االتصال

office@brooklineartscenter.
com, 617-566-5715

.www التسجيل .............. على الموقع االلكتروني
brooklineartscenter.com/

classes/summerartventures
.www ....... الموقع االلكتروني

brooklineartscenter.com             

CAMP HARBOR VIEW
 CAMP HARBOR مشاهدة ميناء الهاربور

VIEW
 نحن نقدم تجارب فريدة من نوعها التي تسمح

 لألطفال أن يكون أطفال، وبناء الثقة، وفتح اإلبداع،
 وتوسيع آفاق، وتعزيز المهارات لحياة ناجحة. لدينا

 تجربة مخيم الصيف استثنائية والبرمجة لمدة عام
 يساعد األطفال على تصور مسارات جديدة للنجاح

 من خالل توفير تجربة تشكيل الحياة في وقت حرج
 في حياتهم. هذا هو برنامج شامل الذي يوفر خدمات

 دعم العمل االجتماعي ألي ُمخيّم الذي قد يتطلب
.ترتيبات معقولة

ى ...................الصفوف 5-8، العمر 14-11 .إل
 ,.Washington St الموقع ............... 1946

Boston
وسيلة االنتقال .........نعم

 التاريخ .............. 2  يوليو – 23 أغسطس
الوقت ................ 8:30 صباحاً - 4:30 ظهراً

 الرسوم ...............  $5 رسوم تجهيز لتقديم الطلب،
 ولكن البرنامج نفسه هو مجاناً. ويمكن
 أيضا أن يتم التنازل عن هذه الرسوم
 إذا لزم األمر (فقط حدد التنازل على
.(االستمارة الموجودة على االنترنت

الموعد النهائي...... الخدمة بأسبقية الوصول
-Barak Soreff ، 617 ............. االتصال

379-5500،  bsoreff@
campharborview.org

  التسجيل ..... استمارات التقديم على االنترنت في 
campharborview.org/contact/

applications-and-forms. سيتم 
 وضع المتقدمين على قائمة االنتظار

 مرة واحدة بمجرد شغل
.الدورة                  

.www.campharborview ....الموقع اإللكتروني
org 

CASTLE SQUARE TENANTS 
ORGANIZATION

الجذور مربع  الصيفي   SQUARE البرنامج 
ROOTS SUMMER PROGRAM

 المرخصة بعد المدرسة EEC الجذر التربيعي هو
 وبرنامج التعلم الصيفي الذي يوفر بيئة آمنة وصحية

.حيث يتم تحدي األطفال للنمو كمتعلمين
ى ................... الصفوف 7-1، العمر 6-14 إل

 ,Tremont Street الموقع ............... 464
Boston

التاريخ ............. 5 يوليو17- أغسطس
الوقت ...............  9:00صباحاً- 2:00 مساًء

 الرسوم ............... 100$رسوم إيداع
@Sophia Mei, smei ............. االتصال

cstoboston.org, 617-482-4605 
x107

 التسجيل ..... استكمال استمارة التقديم، وقدم جميع
 السجالت الصحية والتحصين، وقم

 بتوقيع مربع جزور األسرة ، وملء أي
.أوراق إضافية مطلوبة

    www.cstoboston.org ....الموقع اإللكتروني

ASA HOOPS
السلة الصيفي  SUMMER معسكر كرة 

BASKETBALL CAMP
.للبنين والبنات

ى ................... الصفوف 10-3، لألعمار 7-16 إل
 BLS, 78 Avenue Louis ............... الموقع

Pasteur   أو
Windsor School, 103 Pilgrim Rd, Boston         

التاريخ ..............  25 يوليو10- أغسطس
الوقت ...............  8:30صباحاً- 2:30 مساًء

الرسوم ...............  $275-$250
 ,Brendan Smith ............. االتصال

Coachb@asahoops.com, 617-
909-5990

.www.asahoops التسجيل .....على االنترنت
com     

BIG PICTURE ART HOUSE
 BIG ورش عمل الصورة الكبيرة

PICTURE PHOTO WORKSHOPS
 Movie making و  Big Picture يقدم

 Jennifer ،فصول بواسطة المصور المحترف
Connelly. حجم الصف صغير و vibe هو جزء 
 من المخيم / جزء من فن المدرسة. مع هذه التجربة

 التعلم المتجر، يسافر الطالب في جميع أنحاء
 بوسطن اللتقاط الصور وتصوير األفالم. يتم توفير

.الكاميرات
ى ................... الصفوف 8-5، لألعمار 11-15 إل

 ,Ruthven Street الموقع ............... 136
Boston

التاريخ ..............  25 يوليو17- أغسطس
الوقت ...............  9:00صباحاً- 3:00 مساًء

الرسوم ...............  يختلف حسب ورشة العمل
 ,Jennifer Connelly ............. االتصال

781-696-1138, 
Bigpicturearthouse@gmail.

com
 التسجيل .....للفصول معلومات التسجيل

bigpicturearthouse@gmail.
com

.www ....الموقع اإللكتروني
bigpicturearthouse.com       

BOSTON BASEBALL CAMP
البيسبول في بوسطن  BOSTON معسكر 

BASEBALL CAMP
 مهمة معسكر البيسبول بوسطن هو تعزيز االنسجام
 والتفاهم وتوفير الفرصة لألطفال من مختلف أحياء

 بوسطن إلجراء اتصاالت مع أقرانهم وتعلم لعبة
.البيسبول

ى ................... الصفوف 8-2، لألعمار 7-14 إل
 ,.Turtle Pond Pkwy الموقع ............... 75

Hyde Park
التاريخ .............. 9 يوليو3- أغسطس

الوقت ...............  9:00صباحاً- 2:00 مساًء
 الرسوم ...............110$،يغطي تكلفة القبعة،

 القميص، واستخدام جميع المعدات
.المتاحة

 ,Michael McCarthy ............. االتصال
617-953-5487,                            

bostonbaseballcamp@gmail.
com

التسجيل ..... التسجيل عبر االنترنت
.www ....الموقع اإللكتروني
bostonbaseballcamp.org       

BOSTON'S BRIDGE TO 
EXCELLENCE جسر بوسطن للتميز

SUMMER LEARNING 
ACADEMY @ TOBIN K-8 

SCHOOL
 Boston's Bridge to تجمع أكاديمية
Excellence Summer Learning 
 بين المحتوى األكاديمي وأنشطة التعلم

 القائمة على المشروعات. يتم تزويد
 MATH و ELA الطالب ببرنامج

 الصارم الذي يترافق مع اثنين من
 برامج التعلم االجتماعية والعاطفية.

 الطالب يكملون المشاريع ويعرضون
 أعمالهم خالل مراسم احتفال األسرة في

.نهاية الصيف
ى ................... طالب  طالب التعليم  ،K0-5 إل

 والقراء ، ESL وطالب ، EL ، العام
.المتعثرين

 ,Smith Street الموقع ................ 40
Roxbury

التاريخ .............. 25  يوليو - 24 أغسطس
الوقت ................ 7:30 صباحاً - 6:00  مساًء
 الرسوم .............. تقبل القسائم والدفع الخاص.

 يرجى االتصال للحصول على
 التفاصيل. المساعدات المالية ألولئك

.المؤهلين
-Dejon Rice, 857 ............. االتصال

246-2984,  enrollment@
bostonsbridgetoexcellence.

com 
 التسجيل .............. للتسجيل ، اتصل

@enrollment بـ
bostonsbridgetoexcellence.
com 857-246- أو اتصل بالرقم

2984
.www ....... الموقع االلكتروني

bostonsbridgetoexcellence.
org       

BOSTON EXPLORERS
الصيفي المخيم  إكسبلور   بوسطن 

لألطفال الحضرية   BOSTON المناطق 
EXPLORERS – AN URBAN 

CAMP FOR KIDS
 بوسطن إكسبلور هو مخيم صيفي في المناطق

 الحضرية حيث نقوم بأربعة أشياء كل يوم:
 استكشاف بوسطن (عن طريق القوارب،

 سيرا على األقدام)، وعمل أشياء T والدراجات، و
 بأيدينا، هي طيبة للجميع، ومتعة. ونحن نؤكد على

 العملية الطبيعية من اللعب واإلبداع، استنادا إلى
 شعور الطفل من عجب الكتشاف أحياءهم بطرق

.جديدة ومختلفة
ى ................... الصفوف 9-2، لألعمار 7-15   إل

 التي تعاني أسرتها من وسائل محدودة،
 وأقل قدرة على الوصول إلى برامج

 الشباب عالية الجودة، التي تركز على
 الطفل. ونحن ملتزمون أيضا بالتنوع

 العرقي؛ ٪80 من المعسكر لدينا هم من
.األطفال من اللون

 Hernandez School, 61 ............... الموقع
School Street, Roxbury

التاريخ .............. 9 يوليو23- أغسطس
 الوقت ...............  9:00صباحاً- 4:30 مساًء, بعض

االيام الممتدة
 الرسوم ............... 1,150$ لدورة لمدة أسبوعين،

 و 450 دوالرا ألسبوع الدراجة. تتوفر
 المساعدات المالية بناء على الحاجة.

 من أجل النظر، يجب على األسر
 إكمال قسم

المساعدات المالية على الطلب                         
 الموعد النهائي....... موعد تقديم استمارة التقديم

النهائي هو 1مايو
-Alphonse Litz, 617 ............. االتصال

839-2029, alphonse@
bostonexplorers.org, 

 التسجيل ..... تقوم العائالت / األوصياء بتعبئة
 ملف التسجيل وإرسالها بالبريد.

 مطلوب مبلغ 100$ لكل طفل لكل
.www :دورة. ملف التسجيل في

bostonexplorers.org/
registration

.www.bostonexplorers ....الموقع اإللكتروني
org    

BOSTON PLAN FOR 
EXCELLENCE خطة بوسطن للتميز

DSNCS SUMMER SCHOOL
 Dudley Street Neighborhood تقدم مدرسة
Charter school  (DSNCS) أكاديمية صيفية 
 للتعليم لمدة 5 أسابيع لـ 70 طالبا في الصف الرابع

.والخامس
ى ................... طالب 5-4،  طالب للطالب  إل

 الذين يقرؤون والذين هم بالرياضيات
 و STEP دون مستوى الصف وفقًا لـ

MCAS
 ,Shirley Street الموقع ................ 6

Roxbury
التاريخ .............. 7/9 - 10 أغسطس

الوقت ................ 7:30 صباحاً - 2:30  مساًء
الرسوم .............. ال يوجد رسوم

  الموعد النهائي ...... استمارات التقديم مستحقة في
15 مايو2018

 ,Samuel Campbell ............. االتصال
scampbell@

dudleystreetschool.org, 617-
922-7668

 التسجيل .............. األولوية للطالب الذين يؤدون
 المستوى الدراسي. ستكون المقاعد

 األخرى متوفرة على أساس من يأتي
أوالً يخدم أوالً

       bpe.org ....... الموقع االلكتروني

مخيمات اليوم الصيفية & البرامج
.مخيمات اليوم عادةً ما تقدم الترفيه والرياضة والفنون واإلثراء، والرحالت اليومية. اتصل بكل مخيم للحصول على التفاصيل

.ما لم يذكر خالف ذلك، المخيمات اليومية هي من يوم االثنين إلى الجمعة

تابع في صفحة 5
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(BCYF) مراكز بوسطن للشباب واألسرة
 مخيمات اليوم الصيفة والبرامج

 أكثر من 50 مخيًما يوًما صيفيًا بالحي والبرامج. كل واحد مختلف ، ولكن بعض األنشطة التي يمكن أن تتوقع مشاركة طفلك فيها  (BCYF)  تقدم مراكز بوسطن للشباب والعائالت
 تشمل الفنون والحرف ، والترفيه ، والصحة واللياقة البدنية ، والرحالت الميدانية ، والمناسبات الخاصة ، والبرامج التعليمية ، والرقص ، والمسرح ، واستكشاف األحياء ، واألنشطة

.الثقافية. ويقدم العديد منها وجبات الطعام وقبول القسائم أو تقديم مقياس المدفوعات المنزلق. جميع المخيمات مرخصة من قبل مجلس الصحة
cityofboston.gov/BCYF يتواجد على االنترنت في  .Summer Guide 2018 لفصل الصيف ، تصفح دليل الصيف BCYF لمعرفة كل الذي خططت له

LEAHY HOLLORAN COMMUNITY CENTER 
المخيم الصيفي

 يوفر للشباب لدينا المجتمع مع تجربة صيفية LHCC معسكر الصيف
 ال تنسى. يشارك الشباب في الفصول التعليمية اليومية ، والوقت

.الترفيهي ، ورحالت ميدانية أسبوعية
ى ................... الصفوف  االعمار K1-6، 4-12  إل

Worrell Street, Dorchester الموقع ................ 1
التاريخ ................ 9 يوليو - 17 أغسطس

الوقت ................  9:00 صباحاً - 2:00  مساًء أو
صباحاً - 5:00  مساًء 9:00                          

 الرسوم .............. رسوم الطالب تساعد على تغطية تكاليف الرحالت
.الميدانية والبرامج الخاصة

Lisa Zinck, leahyhollorancc@boston.gov ............. االتصال
                                   617-635-5150

 التسجيل .............. التسجيل هو 6:00 مساء يوم األربعاء الموافق 9
Leahy Holloran Community Center مايو في

/www.boston.gov/departments  ...... الموقع االلكتروني
boston-centers-youth-families/bcyf-

leahyholloran  
BLACKSTONE COMMUNITY CENTER 

أكاديمية اإلثراء الصيفية
ى ................... االعمار 5-12 إل

التاريخ .............. 10  يوليو - 25 أغسطس
الوقت ................ 8:30 صباحاً- 5:30 مساًء

ً الرسوم .............. يحدد الحقا
BLACKSTONE SUMMER YOUTH CONNECTION 

 تواصل شباب بالكستون الصيفي
ى ................... االعمار 11-14 إل

التاريخ .............. 10  يوليو - 18 أغسطس
الوقت ................ سوف يتم اإلعالن عنها

الرسوم .............. بأسعار معقوله
CHARLESTOWN COMMUNITY CENTER 

برنامج الرياضة الصيفي
ى ................... االعمار 6-12 إل

التاريخ .............. 10  يوليو - 25 أغسطس
الوقت ................ 9:00 صباحاً- 5 مساًء

الرسوم .............. 110$/لألسبوع
CLEVELAND COMMUNITY CENTER 

SUMMER SCORES SOCCERهداف كرة القدم الصيفي 
ى ................... االعمار 9-12 إل

التاريخ .............. 10  يوليو - 18 أغسطس
 الوقت ................ 9:00 صباحاً- 3 مساًء:  اليوم الممتد حتى الساعة 6

مساًء
الرسوم .............. 600$ لعدد6  أسابيع
SOUTH BOSTON (CONDON) 

SUMMER COLLABORATIVE JUNIORS CAMPمخيم 
 الشباب الصيفي التعاوني

ى ................... االعمار 5-6 إل
)التاريخ .............. يوليو -  أغسطس) سوف يتم اإلعالن عنها

الوقت ................ 9:00 صباحاً- 3 مساًء
الرسوم .............. سوف يتم اإلعالن عنها
CURLEY COMMUNITY CENTER 

SUMMER YOUTH ACTIVITIES PROGRAM برنامج 
 األنشطة الصيفية للشباب

ى ................... االعمار 6-12 إل
)التاريخ .............. يوليو -  أغسطس) سوف يتم اإلعالن عنها

الوقت ................ سوف يتم اإلعالن عنها
الرسوم .............. عضوية مركز اآلباء

CURTIS HALL COMMUNITY CENTER 
البرنامج الصيفي

ى ................... االعمار 7-12 إل
التاريخ ..............10 يوليو 18-  أغسطس
الوقت ................ 8:30 صباحاً- 6 مساًء

الرسوم .............. -85$, 175$ بمقياس منزلق
HENNIGAN COMMUNITY CENTER SUMMER 

PROGRAM
برنامج مركز هينيجان الصيفي

ى ................... االعمار 5-12 إل
التاريخ ..............10 يوليو 18-  أغسطس

الوقت ................ 8:30 صباحاً- 5:30 مساًء
الرسوم .............. بمقياس منزلق,  المساعدات المالية المتاحة

HOLLAND COMMUNITY CENTER SUN & FUN 
SUMMER PROGRAM 

برنامج هوالند االجتماعي الشمس والمرح الصيفي
ى ................... االعمار 4.9-12 إل

التاريخ ..............19 يوليو 18-  أغسطس
الوقت ................ 7:30 صباحاً- 4 مساًء

اليوم الممتد إلى 6 مساًء                          
الرسوم .............. سوف يتم اإلعالن عنها

HYDE PARK COMMUNITY CENTER 
المخيم الصيفي

ى ................... االعمار 8-12 إل
التاريخ .............. سوف يتم اإلعالن عنها

 الوقت ................ 8:30 صباحاً- 4:30 مساًء، اليوم الممتد 7:30
صباحاً- 5:30 مساًء

الرسوم .............. سوف يتم اإلعالن عنها، اليوم الممتد إضافي

JACKSON/MANN PRE-SCHOOL & SCHOOL AGE 
SUMMER PROGRAM برنامج المدرسة الصيفي

ى ................... االعمار 5-2.9 و  5-12 إل
التاريخ .............. سوف يتم اإلعالن عنها

الوقت ................ 8 صباحاً- 6 مساًء
الرسوم .............. االعمار 5-2.9 : 250$/لألسبوع

االعمار 12-5 : 190$/لألسبوع                     
MENINO COMMUNITY CENTER  SUMMER 

PROGRAMالبرنامج الصيفي مركز مينينو المجتمعي 
ى ................... االعمار 6-12 إل

التاريخ .............. 10 يوليو 25-   أغسطس
الوقت ................ 8 صباحاً- 6 مساًء

الرسوم .............. 160$/لألسبوع

MILDRED AVENUE COMMUNITY CENTER مركز 
ميلدريد افينيو المجتمعي

البرنامج الصيفي
ى ................... االعمار 5-13 إل

التاريخ .............. 10 يوليو 18-   أغسطس
 الوقت ................ 8 صباحاً- 5 مساًء: توصيل متأخر 5:30 (تكلفة

(إضافية
الرسوم .............. 150$/لألسبوع

NAZZARO COMMUNITY CENTER LITTLE TYKES 
CAMP مخيم مركز نازارو المجتمعي ليتل تيكيسي 

ى ................... االعمار 6-12 إل
التاريخ .............. 19 يوليو 18-   أغسطس

الوقت ................ 8 صباحاً- 6 مساًء
الرسوم .............. 125$/لألسبوع

OHRENBERGER COMMUNITY CENTER SUMMER 
PROGRAMS البرامج الصيفية لمركز أوهرينبيرغر 

  المجتمعي
ى ................... برنامج ما قبل المدرسة: من عمر 5-3 عاًما إل
برنامج اليوم الصيفي: من عمر 12-6 عاًما                         

الجمباز: من عمر 3-15                         
التاريخ .............. 10 يوليو 18-   أغسطس

الوقت ................ برنامج ما قبل المدرسة : 9 صباحاً- 1 ظهراً
 برنامج اليوم الصيفي: 8 صباحاً- 4:30 مساًء : اليوم                        

(الممتد إلى الساعة 6 مساًء (30$  إضافيًا
الرسوم .............. برنامج ما قبل المدرسة : 125$/لألسبوع

برنامج اليوم الصيفي: 145$/لألسبوع                        
PARIS STREET COMMUNITY CENTER HARBORSIDE 

SUMMER CAMP المخيم الصيفي مركز الميناء شارع 
 باريس المجتمعي

ى ................... االعمار 6-14 إل
*التاريخ .............. 5 يوليو 25-   أغسطس

الوقت ................ 8 صباحاً- 6 مساًء
*الرسوم .............. 100$/لألسبوع  50$ +  رسوم تسجيل

مؤقت ، يرجى االتصال*
PARIS STREET COMMUNITY CENTER GIRLS TEEN 

CENTERمركز شارع باريس المجتمعي مركز الفتيات 
ى ................... االعمار 10-14 إل

*التاريخ .............. 5 يوليو 25-   أغسطس
الوقت ................ 9:00 صباحاً- 5 مساًء

   الرسوم .............. 100$/الصيف للمقيمين في شرق بوسطن
$150,East Bostonلألخرين*

مؤقت ، يرجى االتصال*
PERKINS COMMUNITY CENTER SCHOOL AGE 

SUMMER PROGRAM البرنامج الصيفي مركز مدرسة 
 بيركينز

ى ................... االعمار 5-13 إل
التاريخ .............. 5 يوليو 18-   أغسطس

الوقت ................ 8 صباحاً- 4 مساًء
الرسوم .............. القسائم فقط

PINO (EAST BOSTON) COMMUNITY CENTER 
SUMMER PROGRAM البرنامج الصيفي مركز بينو بشرق 

 بوسطن
ى ................... االعمار 7-13 إل

التاريخ .............. 10 يوليو 25-   أغسطس
الوقت ................ 8:30 صباحاً- 5 مساًء

الرسوم ..............   75$/لألسبوع  : تشمل الوجبات
QUINCY COMMUNITY CENTER RED OAK SUMMER 

PROGRAM البرنامج الصيفي مركز كوينزي ريد اوك
ى ................... االعمار 5-13 إل

التاريخ .............. 3 يوليو 25-   أغسطس
الوقت ................ 8:30 صباحاً- 6 مساًء

الرسوم ..............  اتصل لمزيد من المعلومات
ROCHE COMMUNITY CENTER 

SUMMER FUN CAMP & CAMP WRCC   المخيم الصيفي 
 الممتع و مخيم وارسي

ى ................... مخيم الصيف المرح: االعمار 3-5 إل
االعمار WRCC  6-11:  مخيم                         

التاريخ .............. 10 يوليو 18-   أغسطس
الوقت ................ االعمار 5-3: 8:30 صباحاً- 1:00 مساًء

االعمار 11-6: 8:30 صباحاً- 3 مساًء                         
الرسوم ..............  االعمار 5-3: 150$/ لألسبوع

 االعمار 6-11:                        
175$/ لألسبوع

يشمل وجبة الفطور و الغذاء                         
ROSLINDALE COMMUNITY CENTER SUMMER 

PROGRAM البرنامج الصيفي مركز روزانديل المجتمعي 
ى ................... االعمار 4 (اكملوا  رياض األطفال و K1)- 5 7-12 إل

التاريخ .............. 5 يوليو 18-   أغسطس
الوقت ................ 8 صباحاً- 6 مساًء
الرسوم ..............  175$/ لألسبوع

SHELBURNE COMMUNITY CENTER SUMMER CAMP 
PROGRAM البرنامج الصيفي مركز شيلبارن المجتمعي

ى ................... االعمار 7-12 إل
التاريخ .............. 5 يوليو 18-   أغسطس
الوقت ................ 8 صباحاً- 5:30 مساًء

الرسوم ..............  420$   7 أسابيع
TOBIN SUMMER SPORTS CAMP مخيم توبين الصيفي 

الرياضي
ى ................... االعمار 6-13 إل

التاريخ .............. 8 يوليو 18-   أغسطس : دورتين لمدة 3 أسابيع
 الوقت ................ 8 صباحاً- 4 مساًء : يوم ممتد حتى الساعة السادسة

مساًء (($50
  الرسوم ..............  200$/ للدورة: األشقاء بنصف الثمن

TYNAN COMMUNITY CENTER FUN IN THE SUN 
(F.I.T.S.) CAMPمخيم مركز تاينان  

ى ................... االعمار 7-11 إل
التاريخ .............. 10 يوليو 18-   أغسطس

 الوقت ................ 9:00 صباحاً- 3 مساًء
 الرسوم ..............  تكلفة منخفضة؛ األشقاء بنصف الثمن رسوم مخفضة

محدودة
VINE STREET COMMUNITY CENTER SUMMER 

PROGRAM البرنامج الصيفي مركز فين ستريت المجتمعي
ى ................... االعمار 5.9-13 إل

ً (التاريخ .............. يوليو – أغسطس  (يحدد الحقا
الوقت ................ 7:30 صباحاً- 5:30 مساًء

الرسوم ..............  800$  7   أسابيع

BOSTON CENTERS FOR YOUTH & FAMILIES
مراكز بوسطن للشباب واألسر

CC = مركز اجتماعي*       حمام سباحة   
4920-635-617�����������������������������������������������������  الرقم الرئيسي

Allston/Brighton Jackson/Mann CC .......................617-635-5153    
Charlestown Charlestown CC ........................617-635-5169 

Clougherty Pool ........................617-635-5174
Chinatown Quincy CC.................................617-635-5129
Dorchester Cleveland CC ..............................617-635-5141 

Holland CC ...............................617-635-5144 
Leahy-Holloran CC ....................617-635-5150 
Perkins CC ................................617-635-5146

East Boston Paris Street CC ............................617-635-5125 
Paris Street Pool ........................617-635-1410 
Pino CC .......................................617-635-5120

Hyde Park Hyde Park CC .............................617-635-5178
Jamaica Plain Curtis Hall CC .............................617-635-5193 

Hennigan CC .............................617-635-5198
Mattapan Gallivan CC .................................617-635-5252 

Mildred Ave. CC .......................617-635-1328
Mission Hill Tobin CC .....................................617-635-5216
North End Mirabella Pool ...........................617-635-1275 

Nazzaro CC .................................617-635-5166
Roslindale Flaherty Pool .............................617-635-5181 

Menino CC ..................................617-635-5256 
Roslindale CC .............................617-635-5185

Roxbury Grove Hall ...................................617-635-1484 
Madison Park CC ......................617-635-5206 
Mason Pool ...............................617-635-5241 
Shelburne CC ..............................617-635-5213 
Vine Street CC.............................617-635-1285

South Boston Condon CC ................................617-635-5100 
Curley CC ...................................617-635-5104 
Tynan CC ....................................617-635-5110

South End Blackstone CC...........................617-635-5162
West Roxbury Draper Pool ...............................617-635-5021 

Ohrenberger CC ..........................617-635-5183 
Roche Family CC ........................617-635-5066

BCYF FUN STOPS!
 توفر هذه البرامج المجانية لألعمار من 8 إلى 15 ألعاب منظمة وأنشطة

 رياضية ومشاريع فنية. عرضت في خمسة منتزهات بالقرب من
 وهذا هو خيار مرن لآلباء الذين يبحثون ، BCYF المراكز المجتمعية

.عن النشاط الصيفي ألطفالهم لبضع ساعات في اليوم
ى ................... االعمار 8-15 إل

 ،BCYF Blackstone، Leahy-Holloran ............... الموقع
Mildred Avenue و Paris Street Community 

Center و BCYF Clougherty Pool
التاريخ ..............البدء 10يوليو

الوقت ................ األثنين إلى الجمعة، الوقت، يحدد الحقا
الرسوم ..............  مجاناً، ويجب إحضار الطعام الخاص بهم
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COMMUNITY MUSIC 
CENTER OF BOSTON

SUMMERARTS سمرآرت
SummerARTS هو برنامج لمدة أربعة أسابيع 

 مع مجموعة كاملة من تعليم فنون األداء لألطفال من
 سن 14-4. نحن نقدم دروس يومية في الموسيقى
 والرقص والدراما والفنون البصرية، فضال عن

 فرص األداء ورحلة ميدانية ثقافية. نحن موجودون
 في مركز الموسيقى المجتمعية في بوسطن، وهي

 مدرسة موسيقية غير ربحية معتمدة في منطقة
.ساوث إند

ى ................... الصفوف العمر K0-8، 4-14 إل
 Community Music ............... الموقع

Center: 
      34 Warren Avenue, Boston
التاريخ ............. 25 يونية20- يوليو

الوقت ...............  9:00صباحاً- 2:00 مساًء
 الرسوم ...............  تختلف تكاليف الدراسة وفقا

 الختيارات البرامج الفردية. تتوفر
 المعونة المالية من خالل عملية تقديم

 .الطلبات
 ,Samantha Gambaccini ............. االتصال

gambaccini@cmcb.org,                                   
617-482-7494

 www.cmcb.org التسجيل ..... عبر االنترنيت في
 أو الهاتف 7494-482-617 لطلب

كتيب بالبريد االلكتروني
       www.cmcb.org ....الموقع اإللكتروني

COMMUNITY MUSIC 
CENTER OF BOSTON

SUMMERMUSIC سمر ميوزيك
SummerMUSIC ،هو برنامج فريد من نوعه 

 إثراء ثقافيا لمدة 4 أسابيع الصيف لألطفال في
 (CIT الصفوف 2-6 (الصفوف 7-8 لبرنامج

 SummerMUSIC حقيقاً في قلب بوسطن. يوفر
 االهتمام الفردي، تعليمات المجموعة، وفرص

 متعددة لتطوير المهارات والتعبير عن الذات. نحن
 نقدم: الكمان، فيوال، التشيلو، باس، ساكسفون،

 المزمار، باسون، الناي، الكالرينيت، البوق،
الترومبون، والقرن الفرنسي

ى ................... الصفوف 8-2، الصفوف 2-6  إل
 لبرنامجنا الرئيسي. الصفوف 7-8 لدينا

.برنامج مستشاري في التدريب
 Community Music ............... الموقع

Center: Josiah Quincy Upper 
School, 

152 Arlington Street, Boston           
التاريخ ............. 2 يوليو 27- يوليو

 الوقت ...............  8:45صباحاً- 1:15 مساًء أو
(5:00(مع خيار اليوم الممتد

 (.C.I.T) الرسوم ...............  $630، $330
 تتوفر المساعدات المالية                                   

.كجزء من عملية التسجيل لدينا
 Will Fickes, Artistic ............. االتصال

Director, fickes@cmcb.org, 
617-482-7494

 www.cmcb.org التسجيل ..... عبر االنترنيت في
 أو الهاتف 7494-482-617 لطلب                       

كتيب بالبريد االلكتروني
       www.cmcb.org ....الموقع اإللكتروني

COURAGEOUS SAILING 
FOR YOUTH, INC.

STEPS TO LEAD خطوات إلى القيادة
 خالل برنامج خطوات القيادة، يجرب الطالب

 اإلبحار كمنصة لتطوير المهارات القيادية واكتساب
 الثقة والخبرة العملية في العلوم البيئية. البحارة
 التمتع االثارة من بقع القارب وتكوين صداقات
 جديدة، والخطوات األولى في رحلتهم ليصبح

.أعضاء ال يتجزؤون من المجتمع اإلبحار الشجاع
ى ................... الصفوف 10-3، الطالب الذين  إل

 لديهم مصلحة في تعلم اإلبحار والوجود
 في ميناء بوسطن

 First Ave., Charlestown الموقع ............... 1
Navy 

التاريخ ............. 2 يوليو 24- أغسطس
الوقت ...............  8:45صباحاً- 3:30 مساًء

 الرسوم ...............  رسوم البرنامج هي على أساس
.انزالق، على أساس الدخل

-Ashton Smith, 857 ............. االتصال
452-1763, ashton@

courageoussailing.org
 التسجيل ..... يقدم الطالب ويتم اختيارهم عن طريق

.اليانصيب
.www ....الموقع اإللكتروني

courageoussailing.org       

EXAM SCHOOL INITIATIVE 
(GRADE 5):

الخامس :(مبادرة مدرسة االمتحانات (الصف 
 في ISEE تم تصميمه إلعداد الطالب ألخذ اختبار
 نوفمبر كوسيلة لحضور إحدى مدارس االمتحانات
 الثالث في بوسطن. جميع طالب الصف الخامس

 الذين أحرزوا على األقل من الكفاءة (4) أو المتقدم
 (5) في اختبار واحد تيرا نوفا الموحدة (القراءة
 / الرياضيات) وعلى األقل القريب منهم (3) في

 اآلخر مؤهلون للبرنامج. يتم ملء المقاعد من قبل
 الطالب الذين يلتحقون بالصف السادس في السنة

 الدراسية 2017 - 2018 في المدارس التي تم
.تحديدها مسبقاً بشكل ناقص

ى ................... طالب الصف 5 إل
Boston Latin School ................ الموقع

التاريخ ..............  13 أغسطس - 24 أغسطس
الوقت ................ 8:00 صباحاً - 12:30  ظهراً

الرسوم .............. مجاناً، يتم تقديم وجبة الفطور
التسجيل .............. فقط المدعوين

 االتصال ............. لمعرفة ما إذا كان طفلك مؤهالً
 للحصول على أحد هذه البرامج ،

 اسأل مدير المدرسة أو معلم التوجيه
.أو المعلم

"E" INC - THE 
ENVIRONMENT SCIENCE 

LEARNING & ACTION 
CENTER

الصيفي العلوم  اكتشاف  برنامج 
 "Summer Science Discovery" يُعد برنامج

 برنامجين لمدة أسبوع  e" inc" الخاص ببرنامج
 واحد يركزان على إشراك األطفال في العلوم

 والبيئة. سيشارك الطالب في التجارب واأللعاب
 وعمليات المحاكاة والمشاريع الفنية والرحالت

 الميدانية والمزيد للحصول على فهم عميق وتقدير
.للعالم الطبيعي من حولنا

ى ................... طالب 5-1، األعمار 6-12 إل
 ,th Street, #1030الموقع ................ 114 16

Boston
التاريخ ..............  20 يونية - 31 أغسطس

الوقت ................ 9:00 صباحاً - 3:30  عصراً
 الرسوم .............. نعم، زيارة موقعنا على االنترنت

 للحصول على معلومات حول رسوم
البرنامج

.Sarah Chang, sarah ............. االتصال
chang@einc-action.org, 617-

242-4700
التسجيل .............. التسجيل على الموقع اإللكتروني

.www.einc-action    ....... الموقع االلكتروني
org      

FOUR STRINGS ACADEMY 
الصيفي  SUMMER البرنامج 

PROGRAM
 ويهدف هذا البرنامج الموسيقى نحو طالب

 الموسيقى الطموحين. والهدف، في كل دورة، هو
 بناء التزام مدى الحياة للتميز والتقدير للفنون. يتم

 التقدم السريع من خالل دراسة شاملة للمهارات
 التقنية والموسيقية على جميع المستويات من

.المبتدئين إلى الطالب المتقدمين
ى ................... جميع طالب مدارس بوسطن  إل

 العامة
 ,Trotter School ............... الموقع

135 Humboldt Avenue, 
Dorchester

التاريخ ............. 15 يوليو 10- أغسطس
الوقت ...............  9:00صباحاً- 4:00 مساًء

 الرسوم ............... الرسوم الدراسية هي$1,000/
 عدد دورة 2 أسبوع. المنح الدراسية
المتاحة. رسوم تأجير األداة: -$45

70$  اعتمادا على اآلالت الموسيقية
 ,Mariana Green Hill ............. االتصال

fourstringsacademy@gmail.
com, 917-916-5027

التسجيل ..... عن طريق االنترنت
   Fourstringsacademy.org ....الموقع اإللكتروني

FRANKLIN PARK TENNIS 
ASSOCIATION

 الصيفي FPTA مخيم
 تجربة معسكر مستديرة تشمل األلعاب FPTA توفر
 الرياضية مع التركيز على التنس والفنون والتطور

 االجتماعي العاطفي وفرص التعلم. يوفر هذا المخيم
.فرًصا متنوعة للنشاط البدني طوال اليوم

ى ................... األعمار 5-12 إل
 DCR's Melnea Cass ................ الموقع

Arena, 120 Martin Luther 
King Blvd, Roxbury

التاريخ ..............  25 يونية - 31 أغسطس
الوقت ................ 8:30 صباحاً - 6:00  مساًء

  الرسوم .............. رسم أسبوعي قدره $145
 لطالب اليوم العادي ، 175$  لطالب

.اليوم الواحد
-Jeannine Laing, 617-427 ............. االتصال

8900, franklinparktennis@
gmail.com

.www التسجيل .............. على الموقع اإللكتروني
franklinparktennis.org

.www    ....... الموقع االلكتروني
franklinparktennis.org   

FRANKLIN PARK TENNIS 
ASSOCIATION

FPTA التنس في الحديقة  FPTA TENNIS 
IN THE PARKS

FRANKLIN PARK OR ALMONT 
PARK, MATTAPAN

 دروس تنس مجانية لألطفال والكبار وكبار السن.
 هذه هي برامج مجاني اإلنزال مع التسجيل المستمر

 حيث يمكنك االنضمام في أي وقت خالل فصل
 الصيف. يمكنك التسجيل في أي مكان أو على
 موقعنا على االنترنت. متطلبات الدرس: يجب

 ارتداء أحذية رياضية وجلب الماء! يتوفر المناضد
.في كل موقع الستخدامها خالل الدرس

ى ................... العمر5   و أكبر .إل
 Franklin Park - Shattuck ............... الموقع

Grove Courts, Jamaica Plain 
or Almont Park, Mattapan

التاريخ .............. 2 يونية – 11 أغسطس
 الوقت ................ تختلف حسب الموقع - عطلة

نهاية األسبوع واألمسيات
الرسوم ...............  بدون رسوم

  Jeannine Laing ............. االتصال
، 617-427-8900، 

franklinparktennis@gmail.
com

.www :التسجيل ..... سجل عبر االنترنيت
franklinparktennis.org أو 

 شخصياً في كل فصل
.www ....الموقع اإللكتروني

franklinparktennis.org       

GENERATION EXCEL 
YOUTH DEVELOPMENT 

PROGRAM, INC.
BETHEL MATH AND SCIENCE 

SCHOLARS PROGRAM برنامج 
العلوم وعلماء  بيثيل  رياضيات 

 برنامج صيفي تجريبي مكثف يستهدف الشباب
 الذين يدخلون الصفوف 7-4 لتعزيز االهتمام بالعلوم
 والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمجاالت ذات

.الصلة
ى ................... الصفوف  3-6 إل

 ,Walk Hill Street الموقع ................ 84
Jamaica Plain

التاريخ ..............  25 يونية - 10 أغسطس
الوقت ................ 8:30 صباحاً - 5:15  مساًء

 الرسوم ..............  65$ في األسبوع ولكن قد
 يتم تخفيضه أو التنازل عنه حسب

الضرورة
-Kalya Murray, 617 ............. االتصال

524-4510, kmurray@
bethelboston.org

 التسجيل .............. االستمارة متاحة عن طريق
@BethelSTEM االتصال على

gmail.com 617-524-4510 أو
-www.bethel  ....... الموقع االلكتروني

institute.org/genx      

GREENWOOD SHALOM 
TUTORING ZONE & 

SUMMER ENRICHMENT
شالوم غرينوود  التدريس   منطقة 

GREENWOOD SHALOM 
TUTORING ZONE

 توعية المجتمعات  Greenwood Shalom يخدم
 ،نسبة عالية من األسر المهاجرة واألطفال ذوي

 الدخل المنخفض. األطفال الذين نعمل معهم يعيشون
 في منطقة دورشيستر ولديهم مجموعة متنوعة من

 التحديات األكاديمية. ونحن نوفر لهؤالء الشباب
.األدوات والموارد الالزمة لتحقيق النجاح

ى ................... الصفوف  األسر منخفضة ،K2-8 إل
 - معتدلة الدخل

 ,A Washington Streetالموقع ............... 378
Dorchester

وسيلة النقل......... نعم
التاريخ ............. 9 يوليو 10- أغسطس

الوقت ...............  8:30صباحاً- 6:00 مساًء
 الرسوم ............... 172.40$  لكل طفل في

 األسبوع (لمدة ستة أسابيع؛ ومعدل
 يخضع للتغيير)، و 125.00$  غير

 قابلة لالسترداد رسوم النشاط لكل طفل
 .((دفع لمرة واحدة

 وتستند المنح الدراسية إلى توافر                         
التمويل وإرشادات الفقر

الموعد النهائي.......15 يونية
 ,Jeanette Merren ............. االتصال

jmerren17@gmail.com, 617-
282-1464

التسجيل ..... عن طريق االنترنت
.www ....الموقع اإللكتروني

greenwoodshalom-outreach.
org

IDIIL LEARNING 
FOUNDATION

الصيفي األكاديمي  اليوم  برنامج 
 في هذا البرنامج األكاديمي والترفيهي القائم على

 االكتشاف ، يقسم الطالب وقتهم بين األنشطة

 األكاديمية واألنشطة الترفيهية. في الصباح ، يتم
 تسجيل الطالب في اثنين من البرامج الفردية (عادة

ELA والرياضيات). تشمل أنشطة بعد الظهر 
 الفنون والحرف اليدوية واأللعاب والدراما اإلبداعية

 والموسيقى. كما يشارك الطالب في العديد من
 الرحالت الميدانية التعليمية. اللغات: الصينية ،

.اإلنجليزية ، الرومانية ، واإلسبانية
ى ................... الصفوف  5-13 إل

 ,Tremont Street الموقع ................ 366
Boston

 التاريخ .............. إعادة الدورة: من اليوم الذي يلي
انتهاء المدرسة الرسمية حتى 29 يونيو

 الدورة األولى: 2 يوليو - 27                        
 يوليو ؛ الدورة الثانية: 30 يوليو - 24
 أغسطس ؛ بعد الدورة: 27 أغسطس
إلى اليوم السابق لبدء المدرسة العامة

  الوقت ................ 9:00 صباحاً - 4:00
 مساًء,الساعات الممتدة متاحة بتكلفة

إضافية
 الرسوم ..............  629$ لكل دورة يوم كامل ،

 189$  في األسبوع لجلسات ما قبل
 / المشاركة أو التسجيل األسبوعي ؛

قبول القسائم
 الموعد النهائي....... الخدمة بأسبقية الوصول

@yuxin@idiil.org; steve ............. االتصال
idiil.org, 617-795-0256,617-

426-4126
 التسجيل .............. التقديم على االنترنت

     www.idiil.org ....... الموقع االلكتروني

IDIIL LEARNING 
FOUNDATION

المكثف األكاديمي  التعزيز  IDIIL برنامج 
 هذا هو برنامج إثراء أكاديمي مكثف يمكن أن

 يساعد الطالب على المضي قدًما عندما يعودون
 إلى المدرسة في سبتمبر. سيقوم كل طالب باختيار

 اللغات: الصينية ، .IDIIL      مادتين فرديتين من
.اإلنجليزية ، الرومانية ، واإلسبانية
ى ................... الصفوف  5-13 إل

 ,Tremont Street الموقع ................ 366
Boston

 التاريخ .............. الدورة األولى: 2 يوليو - 27
 يوليو ؛ الدورة الثانية: 30 يوليو - 24

 أغسطس
  الوقت ................ 9:30 صباحاً - 11:30

 صباحاً,الساعات الممتدة متاحة بتكلفة
(إضافية (4 أيام أسبوعية

الرسوم ..............  300$  لكل دورة، قبول القسائم
 الموعد النهائي....... الخدمة بأسبقية الوصول

@yuxin@idiil.org; steve ............. االتصال
idiil.org, 617-795-0256,617-

426-4126
 التسجيل .............. التقديم على االنترنت
     www.idiil.org ...... الموقع االلكتروني

IDIIL LEARNING 
FOUNDATION

  SAT / ISEE برنامج اإلعداد المكثف
SAT/ISEE INTENSIVE PREP 

PROGRAM
 في هذا البرامج اإلعدادية المكثفة لالختبارات موحدة
 يقم الطالب بمراجعة وتعزيز ، ISEE و SAT مثل
 المفاهيم والمهارات الالزمة للنجاح في االختبارات.
 كما أنهم يتعلمون ويمارسون استراتيجيات االختبار

 ومهارات التفكير التي تساعدهم على خصم
 اإلجابات الصحيحة بسرعة وبثقة. أكثر من 90٪

 سجلوا درجات ISEE من طالب برنامج اإلعدادية
 عالية بما فيه الكفاية في االمتحان ليتم قبولهم في

.Boston Latin School مدرسة
ى ................... العمر11-18  إل

 ,Tremont Street الموقع ............... 366
Boston  

 التاريخ ............. 5 يوليو 25- أغسطس  (أيام
(األسبوع و العطالت األسبوعية

 الوقت ...............خيارات متعددة : أيام كاملة أو
 جزئية، وبعض مع اإلثراء والتوجيه

الفردي
  الرسوم ............... 799$-259$دورة لمدة 4

أسابيع
الموعد النهائي....... الخدمة بأسبقية الوصول

@yuxin@idiil.org; steve ............. االتصال
idiil.org, 617-795-0256,617-

426-4126
التسجيل ..... عن طريق االنترنت

       www.idiil.org ....الموقع اإللكتروني

IDIIL LEARNING 
FOUNDATION

الصيفي الكمبيوتر   SUMMER مخيم 
COMPUTER CAMP

 في هذا البرنامج القائم على االكتشاف، يحركها
 المشروع والمليئة ببرامج الكمبيوتر، يتعلم الطالب

 مايكروسوفت أوفيس، تصميم الوسائط المتعددة
 على شبكة اإلنترنت، أو لعبة البرمجة، اعتمادا

 على مستوى معرفتهم بالكمبيوتر. كما يشاركون في
.العديد من الرحالت الميدانية التعليمية

ى ................... العمر9-16 إل
 ,Tremont Street الموقع ............... 366

Boston  
  التاريخ ............. الدورة 1:  2 يوليو 27- يوليو

استمر مخيمات اليوم



BOSTON PUBLIC SCHOOLS      SUMMER STUFF JR. 2018      PARTNERBPS.ORG6

 Marginal St., East الموقع ............... 95
Boston

التاريخ ..............  2 يوليو- 24 أغسطس
الوقت ............... 9:00صباحاً- 4:00 مساًء

 الرسوم ...............  125$-25$   بمقياس منزلق
على الدخل

الموعد النهائي....... 1 مايو 2018
-Alex DeFronzo ، ,617 ............. االتصال

561-6677 adefronzo@
piersparksailing.org,

 التسجيل ..... عبر االنترنت و شخصياٍ  ،التقديم متاح
باللغة اإلنجليزية أو اإلسبانية

                 piersparksailing.
campmanagement.com

piersparksailing.org ....الموقع اإللكتروني

READBOSTONقراءة بوسطن 
READBOSTON STORYMOBILE

 ReadBoston Storymobile يجلب برنامج
 القصص والروايات المجانية لألطفال عندما يكونون
 بعيًدا عن المدرسة ويمكنهم تجربة شريحة الصيف.

.جميع الجلسات مجانية ومفتوحة للجمهور
ى ................... الصفوف K0-3  إل

ReadBoston, Boston ................ الموقع
التاريخ ................ 9 يوليو - 3 أغسطس

ً  الوقت ................ 10:00 صباحاً، 11:15 صباحا
و 1:15  ظهراً

 الرسوم ..............    بدون
 ,Kathleen Sullivan ............. االتصال

617-918-5286, kathleen.
sullivan2@boston.gov 

       www.readboston.org ...... الموقع االلكتروني

SPORTSMEN'S TENNIS AND 
ENRICHMENT CENTER

سبورتمينز الرياضي  الصيف   مخيم 
SPORTSMEN'S SUMMER CAMP

 مخيم الصيف في الرياضي سبورتمينز لديه شيء
 للجميع من سن 5 فما فوق! نحن نسبح، وقراءة،

 لدينا الطهي الخارجي والرحالت الميدانية، ولعب
 التنس وكرة القدم ولدينا الكثير من األيادي على

 األلعاب والتعلم! تعال لمدة أسبوع واحد، أو الصيف
!كله، ليوم كامل أو نصف يوم

ى ................... الصفوف K1-10 إل
 ,Blue Hill Avenue الموقع ............... 950

Dorchester
 التاريخ ............. 25  يونية 31- أغسطس

الوقت ............... 9:00 - 5:00 مساًء
 الرسوم .............. رسوم التسجيل السنوية من $50.

.معدل أسبوعي من $195
-Thuan Nguyen, 617 ............. االتصال

288-9092, Tnguyen@
sportsmenstennis.org, 

nhouston@sportsmenstennis.
org,

.www.sportsmenstennis ....الموقع اإللكتروني
org   

ST. STEPHEN'S YOUTH  
PROGRAMS

B-SAFE
 برنامج بيسيف واألثرياء) هو)  B-SAFE برنامج

 برنامج أكاديمي وإثراء لمدة يوم كامل لمدة خمسة
 أيام يخدم الشباب. الهدف من البرنامج هو بناء

 مجتمع يشعر فيه جميع الناس باألمان ، ويشعرون
.بأنهم كبيرون ، ويشعرون باالرتباط

ى ................... الصفوف  1-5 إل
 ,South End, Roxbury ................ الموقع

Dorchester, and Mattapan
التاريخ ................ 9 يوليو - 9 أغسطس

 الوقت ................ 8:30 صباحاً - 4:00  مساًء في
معظم الواقع

 الرسوم .............. 125$/   سعر مخفض في
 الصيف. إذا كانت عائلتك غير مؤهلة ،

.700$/ صيف
@Liz Steinhauser, liz ............. االتصال

ststephensbos.org, 617-858-
1087

www.ssypboston.org ...... الموقع االلكتروني

THE STEPPINGSTONE 
FOUNDATION

THE STEPPINGSTONE 
ACADEMY

 تقوم أكاديمية ستبينجستون بإعداد طالب بوسطن
 المحفزين للقبول والنجاح في المدارس العليا

 المستقلة والكاثوليكية واالمتحانات العامة. يشارك
 العلماء الذين يتم قبولهم في فصل الربيع قبل عام

 دراستهم في الصف الخامس أو السادس ، في دورة
 إعداد أكاديمي صارمة تمتد لفصلين صيفيين وعام

.أكاديمي واحد
ى ................... الصفوف  4-5 إل

 One Appleton Street 4th ................ الموقع
Floor, Boston

 وسيلة االنتقال .......نعم
التاريخ ................ 2 يوليو - 11 مايو 2019

  الوقت ................  الصيف 7:45 صباحاً - 3:30
(مساًء 6) أسابيع

 الرسوم .............. 80$  للبرامج الصيفية للمساعدة

استمر مخيمات اليوم

 أنت ستشعر بالدهشة مما
 ستجده في متاحف بوسطن
 - والعديد منها لديه أسعار
 مخفضة للمراهقين وأوقات

   .يمكنك أن تذهب مجانًا
.هذه هي مجرد قائمة جزئية

 يمكنك الحصول على
 تمريرات مجانية إلى العديد من المتاحف في

.مكتبة الحي الخاص بك
 لروابط المواقع على شبكة اإلنترنت لجميع

:المتاحف منطقة بوسطن، قم بزيارة

www�museumsofboston�org
Children’s Museum .......... 617-426-6500
Commonwealth Museum . 617-727-9268
Gardner Museum ............. 617-566-1401
Harvard Art Museums ....... 617-495-9400
Harvard Natural History  
Museums .........................  617-495-3045
Institute of Contemporary  
Art (ICA) ...........................  617-478-3100
John F. Kennedy Library  
& Museum .......................  617-514-1600
Larz Anderson  
Auto Museum ..................  617-522-6547
MIT Museum .................... 617-253-5927
Museum of African  
American History .............  617-725-0022
Museum of Fine Arts ........ 617-267-9300
Museum of Science .......... 617-723-2500
New England Aquarium ... 617-973-5200
Old South Meeting  
House ............................... 617-482-6439
Peabody Museum ............ 617-496-1027
Trailside Museum  
(Blue Hills) .......................  617-333-0690
USS Constitution  
Museum ........................... 617-426-1812 
Waterworks Museum ....... 617-277-0065

 اذهب إلى
.المتحف

   الدورة 2:  30 يوليو 24-                          
  أغسطس

الوقت ............... 9:00 صباحاً- 4:00 مساًء
 الرسوم .............699$ لكل دورة مدتها 4 أسابيع؛

(vouchers)اإليصاالت مقبولة
الموعد النهائي....... الخدمة بأسبقية الوصول

@yuxin@idiil.org; steve ............. االتصال
idiil.org, 617-795-0256,617-

426-4126
التسجيل ..... عن طريق االنترنت

       www.idiil.org ....الموقع اإللكتروني

IMAJINE THAT
الصيفية ايماجينزات  أكاديمية 

 فرصة لتعزيز  K-4 لدى الطالب في الصفوف
 مهاراتهم األكاديمية وزيادة مهاراتهم االجتماعية

 يقوم بتطبيق Imajine .والعاطفية والشخصية
 ومحو األمية ، STEM منهج تعليمي تفاعلي يشمل

 ، والتغذية ، والرياضة ، والقيادة ، والمهارات
.الحركية اإلجمالية ، واألنشطة المتخصصة

ى ................... الصفوف K0-4  إل
التاريخ ................ 25 يونيو - 10 أغسطس

الوقت ................ 7:00 صباحاً - 6:00  مساًء
 الرسوم ..............    يعتمد على الجدول المحدد. يتم

قبول القسائم الممولة من الدولة
@Jessica Brenes, jessica ............. االتصال

imajinethat.com, 781-929-
2858

 تعمل مع كل عائلة Imajine .............. التسجيل
 لتسجيلها في برنامجنا. يمكن الوصول
 إلى حزمة التسجيل عن طريق الورق

 والبريد اإللكتروني والتقديم عبر
 اإلنترنت. يحتاج كل من الوالدين إلى

 ملء الطلب المطلوب وتقديم أي أشكال
 طبية ضرورية إذا كان طفلهما يعاني

 من حالة طبية و / أو حساسية تجاه
.الطعام ، قبل أن يبدأ الطفل البرنامج

/imajinethat.com ...... الموقع االلكتروني
boston-public-schools-

programs.html

INSTITUTE FOR PAN 
AFRICAN CULTURAL 
EDUCATION (P.A.C.E.)

STRAIGHT A'S JUNIOR 
LEADERS 

 يوفر برنامج ليدر جونيور للقادة الصغار الطالب
 من سن 5 إلى 10 بدعم أكاديمي وإثراء ثقافي

 وأيدي على أنشطة التنمية االجتماعية. يتعلم الطالب
 ويفهمون أهمية التنوع الثقافي وبناء الشخصية

.والمهارات القيادية
ى ................... الصفوف K2-5  إل

 .Mildred Ave ................ الموقع
Community Center and 
School and Grove Hall 

Residence Technology Center        
التاريخ ................ 9 يوليو - 17 أغسطس

الوقت ................ 8:30 صباحاً - 5:30  مساًء
 الرسوم ..............    الرسوم على أساس عدد

.الساعات
 المنح الدراسية والمساعدة                          

المالية المتاحة
 ,Priscilla Azaglo ............. االتصال

857-269-3363, info@
paceachievement.org

 التسجيل .............. للحصول على استمارة
 التقديم - البريد اإللكتروني

infopaceachievement.org
.www ...... الموقع االلكتروني

paceachievement.org   

JOSE MATEO BALLET 
THEATRE

المكثف الصيف   SUMMER برنامج 
INTENSIVE PROGRAM

 تم تصميم برنامج الصيف المكثف للطالب الذين
 يبحثون عن برنامج تدريب الباليه الصارم والتركيز

 على أحجام الفصول الصغيرة واالهتمام الفردي.
 الهدف المكثف هو ضمان أن جميع الطالب ترى
.نموا كبيرا في تقنية الباليه في فترة زمنية قصيرة

ى ................... العمر20-10 مع خبرة في الباليه إل
 ,Harvard Street الموقع ............... 400

Cambridge
 التاريخ ............. 2 يوليو 3- أغسطس

الوقت ............... 9:00 صباحاً- 4:00 مساًء
الرسوم .............. 2,500$ رسوم دراسية

الموعد النهائي....... الخدمة بأسبقية الوصول
 ,Stephanie LeBolt ............. االتصال

617-354-7467 slebolt@
ballettheatre.org

 التسجيل ..... التسجيل عن طريق االختيار. قم
/www.ballettheatre.org بزيارة

summer-dance-programs 
لتعليمات التسجيل

    ballettheatre.org ....الموقع اإللكتروني

NEW ENGLAND AQUARIUM
الميناء اكتشاف   HARBOR مخيم 

DISCOVERIES CAMP
 اكتشاف الموانئ هو برنامج العلوم البحرية والبيئية

 التفاعلية التي تبني مهارات محو األمية العلمية
 والثقة الشخصية من خالل أنشطة المخيم التقليدية

 والتدريب العملي على التعلم. مقرها األكوريم،
 وتشمل البرامج وراء الكواليس األنشطة في حوض

 السمك، رحالت ميدانية يومية للموائل الساحلية،
!وتجربة ليلية

ى ................... الصفوف10-4 ، الطالب  إل
 المهتمين في الحصول على الهواء

 الطلق والتعلم بنشاط عن العلوم
البحرية

Central Wharf, Boston الموقع ............... 1
 التاريخ ............. 9 يوليو 24- أغسطس

الوقت ............... 9:00 صباحاً- 5:00 مساًء
 الرسوم ..............  650$  لألعضاء: $725

 لغير األعضاء. المخيمات المتقدمة
 هي  825$ لألعضاء؛  $900

 لغير األعضاء ($1,550
 -  1,650$لدورات خاصة مدتها

.(أسبوعان
.المنح الدراسية المتاحة                          
الموعد النهائي....... الخدمة بأسبقية الوصول

-Danny Badger, 617-973 ............. االتصال
0250, dbadger@neaq.org

 التسجيل ..... التسجيل و/أو التقديم للحصول على
 منحة دراسية عبر اإلنترنت. أو اتصل

بالرقم أعاله
       www.neaq.org ....الموقع اإللكتروني

NORTHEASTERN 
UNIVERSITY

BALFOUR ACADEMY أكاديمية بالفور
 Northeastern تأسست أكاديمية بالفور في جامعة

University في عام 1983. والغرض منه هو 
 مساعدة الطالب بوسطن بالحصول على المهارات

 والثقة الالزمة للنجاح في الكلية. ولتحقيق هذا
 الهدف، توفر أكاديمية بالفور برنامجا صيفيا

 لدورات اإلثراء وبرنامجا للدروس الخصوصية
 للعام الدراسي لتكملة البرنامج المدرسي العادي لكل

طالب
ى ................... الصف  6، مقيمي منطقة بوسطن إل

 ,Cahners Hall الموقع ............... 151
Boston

التاريخ ..............  2 يوليو – 10أغسطس
الوقت ............... 8:30صباحاً- 3:30 مساًء

الرسوم ...............  بدون رسوم
موعد النهائي........20  مارس

@Carla Oblas ، , c.oblas ............. االتصال
neu.edu 617-373-4300

 التسجيل ..... إكمال الطلب وحضور المقابلة.
  للحصول على طلب استمارة، اتصل ب

Cindy Curran على c.curran@
neu.edu

.balfouracademy ....الموقع اإللكتروني
northeastern.edu       

NORTHEASTERN 
UNIVERSITY - CENTER FOR 

STEM EDUCATION
 SUMMER STEM برنامج ستيم الصيفي

PROGRAM
 وتتمثل المهمة في تمكين الشباب من الدخول إلى

 الصفوف من 8-6  لتطوير وإنجار إمكاناتهم
 الكاملة من خالل دعم البرامج التعليمية االجتماعية

.STEM والترفيهية و ستيم
ى ................... الصفوف5-7 إل

 التاريخ ............. 25 يونية 3- يوليو
الوقت ............... 8:30 صباحاً- 4:30 مساًء

الرسوم .............. $400
الموعد النهائي........15مارس

-Nick Fuchs, 617-373 ............. االتصال
3382, n.fuchs@northeastern.

edu
التسجيل ...... عبر الموقع اإللكتروني

      www.stem.neu.edu ....الموقع اإللكتروني

PARACLETE
الصيفي باركليت   PARACLETE برنامج 

SUMMER PROGRAM
 برنامج التثقيف التربوي الصيفي يركز على تنمية

 ونمو الطالب العقل والجسد والروح. باستخدام
 أحدث التقنيات ومدينة بوسطن كما ينخرط طالب
 الصف لدينا افي تجربة تعليمية أنها سوف تتذكر

.مدى الحياة
ى ................... الصفوف10-3 ، األعمار 9-13  إل

 وقادة األقران (الشباب األكبر سنا
 و / Paraclete الذين شاركوا في

 أو متطوعي المدارس الثانوية الذين
 تتراوح أعمارهم بين 17-13) مع

.أعضاء هيئة التدريس لدينا
 E Street, South الموقع ............... 207

Boston
 التاريخ ............. 21  يونية 21- أغسطس

الوقت ............... 8:30 صباحاً- 5:00 مساًء
 الرسوم .............. نعم، المنح الدراسية المقدمة،

 يرجى االستفسار. لن يتم رفض أحد
.بسبب نقص األموال

-Eileen MacNeil, 781 ............. االتصال
812-7099, edemichele@

paraclete.org 
 التسجيل ...... اتصل ب 5552-268-617 أو البريد

 Allison ،اإللكتروني لمدير البرنامج
Maladore ، principal@

paraclete.org org للحصول على 
طلب

       www.paraclete.org ....الموقع اإللكتروني

PARACHUTE TEACHERS
الصيفي المظالت –  معلمي 

 دروًسا تفاعلية من Parachute Teachers يوفر
.المحترفين والخبراء في المجتمع

ى ................... الصفوف K0-12  إل
 Pond St, Jamaica الموقع ................ 251

Plain
التاريخ ................ 11 يوليو - 31 أغسطس

الرسوم ..............    بدون رسوم
Lany Or, 626-2148010 ............. االتصال

                                  lany@
parachuteteachers.com, 

 التسجيل .............. نحن نهدف إلى قبول جميع
الطالب المؤهلين والمهتمين

.www ...... الموقع االلكتروني
parachuteteachers.com       

PIERS PARK SAILING 
CENTER

SCIENCE OF SAILING علوم اإلبحار
 يتعلم الطالب عن الحياة البحرية، والفيزياء من
 المراكب الشراعية، ومهارات اإلبحار في ميناء

.بوسطن
ى ................... الصف 12-1، شباب منطقة شرق  إل

 يحصلون على East Boston بوسطن
أولوية في التقديم



BOSTON PUBLIC SCHOOLS      SUMMER STUFF JR. 2018      PARTNERBPS.ORG 7

استمر مخيمات اليوم

Boys & Girls Clubs
 عندما يصبح األطفال أعضاء في نادي األوالد
 والبنات ، يكتشفون عالماً من المرح والمغامرة

.والتعلم. تتراوح العضوية ما بين $25-$5

 تابعة لنوادي البنين والبنات بوسطن

www.bgcb.org
Blue Hill (Dorchester) .............. 617-506-5392
Charlestown ...................... 617-242-1775
Chelsea .............................. 617-884-9435
Condon (South Boston) .......... 617-307-6075 
Franklin Hill .......................... 617-282-2800
Mattahunt (Mattapan) .......... 617-635-5159
Orchard Gardens (Roxbury) .. 617-516-5285
South Boston ........................... 617-268-4301
Sumner (Roslindale) .............. 617-363-9938
Yawkey (Roxbury) .................. 617-427-6050

BOYS & GIRLS CLUBS OF 
DORCHESTER 
الممتع الصيفي  البرنامج 

 Colonel Daniel Marr يتم تنظيم البرامج في
Clubhouse (Deer St.) ومركز Paul R. 

McLaughlin Youth (Dorchester Ave.)
ى ................... االعمار 5-12 إل

 يمكن الوصولDorchester  .................الموقع
 إلى الموقع بسهولة من خالل شبكة

MBTA الواصالت
التاريخ ................  10يوليو -  16 أغسطس

            الوقت .................  8:30 صباحاً -  5:30  مساًء
الرسوم .............. االعمار 6-5، 450$/ الصيف
 االعمار 12-7، 400$ / ال تقبل                       

قسائم الصيف
 الموعد النهائي....... التسجيل في 11,13 مارس

 و15، 50$ رسوم تأخير التسجيل بعد
15 مارس

  ,ext. 2120 االتصال ............ 617-288-7120
 Brendan McDonald  
Licensed  programs:  

Mary Kinsella
.www.bgcdorchester  ...... الموقع االلكتروني

org

CHARLESTOWN  
الصيفي اليوم  مخيم 

ى ................... االعمار 6-12 إل
 ,.Green St الموقع................. 15

Charlestown
اللغة .............. االسبانية

  التاريخ ................  2يوليو -  17 أغسطس
((مغلق في   4يوليو

 الوقت .................  9 صباحاً -  4  مساًء :الوقت
   الممتد متاح من  8صباحا5:30ً-

      مساًء
 الرسوم .............. 200 $ / مدة أسبوعين.  $300

 مع الساعات العمل الممتدة: خصم
لألشقاء ؛ الشراكات المتاحة

الموعد النهائي....... الخدمة بأسبقية الوصول
,Maura, 617-242-1775 ............ االتصال

      mcannon@bgcb.org
www.bgcb.org  ...... الموقع االلكتروني

BLUE HILL 
TAKE THE L.E.A.D. 

FRANKLIN HILL 
الصيفي  المخيم 

-Chris Pagan, 617-282 ............ االتصال
2800

SALESIAN 
الصيفي  المخيم 

Byron St., East Boston الموقع ............ 15
االتصال ............ 617-567-6626

salesianclub.com ............ الموقع االلكتروني

SOUTH BOSTON 
FUN IN THE SUNالمتعة في الشمس  

 Caroline ;االتصال ............ 617-268-4301
Moreno, 617-516-5447

التاريخ ................  2يوليو -  17 أغسطس
              الوقت .................  9 صباحاً -  4 مساًء

الموعد النهائي....... الخدمة بأسبقية الوصول

WEST END HOUSE
Allston St., Allston الموقع ............... 85

 اللغات............... كيب فيردي الكريول ، الكريول
الهايتية ، البرتغالية ، اإلسبانية

-Jenny Nute, 617-787 ............ االتصال
4044

.westendhouse ............ الموقع االلكتروني
org

YAWKEY CLUB OF 
ROXBURY 

CAMP JUBILEE  مخيم جبيلي 
-Takara Pickett, 617-516 ............ االتصال

5416
-Katrina Williams, 617 أو                    

516-5411

:لجميع البرامج
وسيلة النقل.........نعم

 التاريخ ............. 27  يونية 10- أغسطس
الوقت ............... 8:30 صباحاً- 4:00 مساًء

  الرسوم .............. 130$  للطفل األول، و $120
 للطفل الثاني، و 110$  لجميع األطفال

 الالحقين. ويتم التنازل عن الرسوم
.لألسر التي ال تستطيع تحمل تكاليفها

 التسجيل ...... التقديم على االنترنت أو التقاط استمارة
 الطلب. وتعطى األفضلية للمخيمين

 العائدين واألطفال الذين لديهم حاجة
 أكاديمية أو مالية خاصة للبرنامج.

 يجب على العائالت تقديم طلب واحد
.لكل طفل

 www.pbha.org ....الموقع اإللكتروني

 SOUTH جنوب بوسطن التوعية الصيفي
BOSTON OUTREACH 

SUMMER
 جنوب بوسطن أوتريتش الصيفي هو برنامج

 الصيف لمدة 7 أسابيع تقدم األنشطة األكاديمية
 واإلثراء والترفيهية للشباب الذين تتراوح أعمارهم

.بين 13-6  الذين يعيشون في جنوب بوسطن
ى ................... الصفوف  دخل ،K2-7 إل

 الشباب المؤهلين الذين يعيشون في
 جنوب بوسطن. وتعطى األولوية
 Mary للشباب الذين يعيشون في
Ellen McCormack ، West 
Broadway Developments

 D Street, South الموقع ............... 200
Boston

.
@Nicole Young, sbos ............. االتصال

pbha.org, 617-650-7303

 ROXBURY مبادرة شباب روكسبوري
YOUTH INITIATIVE

RYI هو مخيم صيف يومي لمدة سبعة أيام يخدم 
 الشباب من حي روكسوري. ويقدم البرنامج

.األنشطة األكاديمية واإلثراء والترفيهية
ى ................... الصفوف  الشباب الذي ،K2-7 إل

 يعيش في حي روكسباري بعمر
6-13 .

 ,Heath Street الموقع ............... 200
Jamaica Plain

@Laurie Chroney, ryi ............. االتصال
pbha.org, 617-496-9127

FRANKLIN IOفرانكلين
 هو برنامج الصيف لمدة 7 أسابيع IO فرانكلين

 وأحياء Franklin Field تخدم الشباب من
Franklin Hill. يركز منهج فرانكلين IO على 

 التعلم االجتماعي والعاطفي، ومهارات بناء السالم
 والتعلم التجريبي. وينخرط المخيمون في أنشطة
 الفصول الدراسية كل صباح ويستكشفون المدينة

.ومؤسساتها الثقافية في فترة ما بعد الظهر
ى ................... الصفوف  الشباب الذي ،K2-7 إل

 و Franklin Hill يعيش في حي
Franklin Field 6-13 بعمر .

 ,Mt. Vernon Street الموقع ............... 315
Dorchester

@Laurie Chorney, fio ............. االتصال
pbha.org, 617-496-9127

 KEYLATCH برنامج الصيف كيالتش
SUMMER PROGRAM

 برنامج كيالتش الصيفي هو معسكر صيفي لمدة
 سبعة أسابيع يوفر فرص اإلثراء األكاديمي والترفيه

 وفرص التعلم التجريبي ل 80 طفال تتراوح
.أعمارهم بين 13-6عاما

ى ................... الصفوف  وتسعى،K2-7 إل
Keylatch لخدمة الشباب الذين 

 South يعيشون في نهاية الجنوب
End ويعطي األولوية لسكان Villa 

Victoria ، Castle Square 
، Cathedral و Tenants 

Development  Corporation 
developments

. الموقع ............... يتم تحديدها

 ,Kate@pbha.org ............. االتصال
keylatch@pbha.org, 857-366-

1672

 MISSION برنامج ميسيون هيل الصيفي
HILL SUMMER PROGRAM

 بعثة هيل الصيف برنامج هو مخيم الصيفي
 المرخص الذي يقدم البرمجة األكاديمية واإلثراء
 والترفيهية إلى 80 من الشباب الذين يعيشون في

.Mission Hill community مجتمع
ى ................... الصفوف  الشباب ،K2-7 إل

 الذين تتراوح أعمارهم بين 6-13
 Mission Hill الذين يعيشون في

Community. وتعطى األفضلية إلى 
Alice Taylor , Mission Main 
and Mission Park residents.

 Parker Street, Roxbury ............... الموقع
Crossing

@Kate Johnsen, mhsp ............. االتصال
pbha.org, 857-366-1672 

 برنامج إثراء الشباب األمريكيين األصليين
NATIVE AMERICAN YOUTH 

ENRICHMENT PROGRAM
 يسعى برنامج إثراء الشباب األمريكيين األصليين

( NAYEP) إلى خدمة الشباب من الخلفية 
 األصلية في منطقة بوسطن الكبرى. التنمية الثقافية

 واألكاديمية واالجتماعية والعاطفية هي محور
 هذا المعسكر الصيفي لمدة سبعة أسابيع. ويشارك

NAYEP شركاء المجتمع واألكبر سناً لتوفير 
.ورش عمل وفرص تعلم تجريبية للشباب

ى ................... الصفوف  شباب ،K2-7 إل
 األمريكيين األصليين في منطقة

.بوسطن الكبرى
الموقع ............... سوف يتم تحديده

@Nicole Young, nayep ............. االتصال
pbha.org, 617-650-7303

 برنامج إثراء الشباب في بوسطن
BOSTON REFUGEE YOUTH 

ENRICHMENT PROGRAM
 إثراء الشباب الالجئين PBHA’s يقدم برنامج

 سبعة أسابيع من البرمجة (BRYE) في بوسطن
 الصيفية األكاديمية واإلثراء لألطفال الالجئين
 والمهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 6-13

 من BRYE في دورشيستر. ويشار إلى مخيمين
 خالل المعلمين مدارس بوسطن العامة واإلداريين

 واألخصائيين االجتماعيين ومنظمات المجتمع
.ESL الشريك للتعليم خارج المدرسة

ى ................... الصفوف  المهاجرين ،K2-7 إل
.الشباب المقيمين في دورشيستر

Worrell St., Dorchester الموقع ............... 1
@Kerry McGowan, brye ............. االتصال

pbha.org, 617-548-4671

CHINATOWN ADVENTURE
 هو مخيم صيفي (CHAD) شايناتاون ادفينشر
 يمزج بين اإلثراء واألكاديمية. يسعى البرنامج

 لخدمة السكان ذوي الدخل المنخفض في مجتمع
 الحي الصيني. يتم تطوير الكفاءات الثقافية

 واألكاديمية واالجتماعية والعاطفية خالل فصل
.الصيف

ى ................... الصفوف  الشباب ،K2-6  إل
المقيمين في مجتمع الحي الصيني

 ,Tyler Street الموقع ................ 92
Chinatown

@Kerry McGowan, chad ............. االتصال
pbha.org, 617-548-4671

PHILLIPS BROOKS HOUSE ASSOCIATION
 الصيفي هو شبكة من  PBHA's Summer Urban يعد برنامج

.المخيمات الصيفية المجتمعية في جميع أنحاء بوسطن

 في تغطية تكاليف البرنامج ، والتي
 تشمل النقل إلى البرنامج والقميص

 عليه الشعار (الزي المطلوب من
Steppingstone). إذا كانت رسوم 

 البرنامج مصاعب للعائالت ، يمكن دفع
 الرسوم مع مرور الوقت ، أو تخفيضها

.أو التنازل عنها
 ,Mary Sullivan ............. االتصال

msullivan@tsf.org, 
6174236300

 التسجيل .............. أي طالب في بوسطن قد يتقدم
 بطلب. لكي تكون مؤهالً ، يجب أن

 يكون طالب في السنة الدراسية الرابعة
 أو الخامسة. يجب أن يكون مقدمو

 الطلبات لديهم مصلحة في التقدم
 للتسجيل في مدرسة امتحان عامة
 في بوسطن أو في مدرسة مستقلة.

 تتكون عملية القبول من طلب رسمي
 ، وتوصيات للمدرس ، وردود إجابات

 قصيرة من الطالب وأولياء األمور ،
.ISEE ومقابلة ، واختبار

     www.tsf.org  ...... الموقع االلكتروني

SUMMER INK
للكتابة سيمونز   SIMMONS مخيم 

WRITING CAMP
 مخيم سيمونز يحفز الكتابة العظيمة في طالب

 المدارس المتوسطة من خالل األنشطة الرياضية
 والفنون والمغامرة. ويعكس المعسكرون تجاربهم
 في المجالت اليومية والقطع األطول بتوجيه من
 معلمي الفصول الدراسية المدربين على طريقة

WEX™. مع نسبة 4:1 ، يحرز المعسكر تقدما 
 سريعا في كتاباتهم في دورة واحدة فقط لمدة

.أسبوعين
ى ................... الصفوف 7-4، الطالب الذين  إل

 يدخلون الصفوف 5-8. يجب أن تكون
 العائالت قادرة على توصيل طالبه
 في كلية سيمونز كل يوم بين 8:00

 و 8:15 صباحا، والتقاط في الساعة
 3:30 مساء، وااللتزام باستمرار،

الحضور طوال اليوم
 ,Simmons College ............... الموقع

Boston
 التاريخ ..........    -16 27  يوليو

الوقت ...............    9:00صباحاَ - 4:00 مساًء
 الرسوم ..............  1650$   دورة لمدة 2 أسبوع

 ، المنح الدراسية متاحة للعائالت
.المؤهلة. يرجى تقديم الطلب مبكراً

 للمعلومات عن كيفية التقديم                            
//: : للمنح الدراسية، قم بزيارة

summerink.org/enrollment/
financial-aid/

 ,Rosamund Conroy ............. االتصال
rconroy@summerink.org, 

617-714-0263
.summerink   التسجيل ...... على االنترنت

org/enrollment/register/. تقبل 
.التسجيالت على أساس متجدد

www.summerink.org ....الموقع اإللكتروني

VIETNAMESE AMERICAN 
INITIATIVE FOR 

DEVELOPMENT (VIET AID)
 VIET AID برنامج  فييت إيد البحثي للشباب

SCHOLARLY PROGRAM FOR 
YOUTH

 هو (VSPY) برنامج فييت أيد العلمي للشباب
 على حد سواء برنامج ما بعد المدرسة والصيف

 يوفر الدعم األكاديمي، واألنشطة اإلثراء وفرص
 المشاركة المجتمعية للطالب الصف -1 8، والقيادة،
 وفرص العمل التطوعي وفرص العمل للشباب في

.سن المدرسة الثانوية
ى ................... الصفوف  نحن نخدم ،K2-7 إل

 في الغالب الطالب الناطقين باللغة
 الفيتنامية، منخفضة الدخل / الطبقة
 العاملة الشباب المهاجرين / أطفال
 المهاجرين، المتعلمين اإلنجليزية

 والشباب المحلي  المقيم بدورشبستر
.المحلي من اللون

 ,Charles Street الموقع ............... 42
Dorchester

التاريخ ..........    5  يوليو -  10أغسطس
الوقت ...............    8:00صباحاَ - 4:00 مساًء

 الرسوم ..............  أعلى رسوم هي 650$  لألسرة
 دخل أو أعلى   kالتي تعمل $50

  سنويا. لدينا أدنى رسوم هو $150
 لألسرة التي تعمل دخل  5500$  أو

.أقل سنويا
-Thanh Nguyen, 617-822 ............. االتصال

3717 x21, thanh@vietaid.org
 التسجيل ...... االستفسار عن التقديم للبرنامج عبر

 البريد اإللكتروني، مكالمة هاتفية أو
 التقاط في مكتبنا. ويشمل استمارة

 التقديم المعلومات المدخولة، واستمارة
.تقييم المعلم

        vietaid.org ....الموقع اإللكتروني
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مخيمات اليوم الصيفية Y" —  YMCA" الصيف في
 في جميع أنحاء المدينة. اتصل بجميع الفروع  "Y" أكثر بكثير من " الرياضة والسباحة". قم باالطالع على برامج YMCA يقدم

.yweb.ymcaboston.org/SpiritWeb/SearchClass على
.اتصل بالفرع المحلي لمزيد من التفاصيل. مواعيد المخيم الصيفية 25 يونيو - 31 أغسطس

.ساعات المعسكرات الصيفية: 8 صباحا - 6 مساء. التكلفة لجميع المخيمات معلقة اعتباًرا من 15 فبراير 2018

GOLDEN MOUNTAIN الجبل الذهبي 
 شجع التعلم مدى الحياة مع محو األمية ، والفنون اإلبداعية ، والرحالت

 الميدانية ، والرياضة ، واأللعاب ، والسباحة ، واستكشاف المجتمع. سيقوم
 طفلك ببناء عالقات إيجابية ، وتعزيز المهارات االجتماعية والقيادية ، وتعزيز

.الثقة بالنفس والثقة في بيئة إيجابية ، ورعاية وآمنة
ى ................... الصفوف K1-8 إل

Wang YMCA, 8 Oak Street West (Chinatown) .................الموقع
وسيلة االنتقال ........... نعم

-Jennifer Kelly, JKelly@ymcaboston.org, 617 ............ االتصال
426-2237

PONKAPOAG OUTDOOR CENTERLمركز 
  بونكابونج في الهواء الطلق

 الجميل ، ويوفر تجربة Ponkapoag Outdoor يقع هذا المخيم في مركز
 غنية في الهواء الطلق تتميز بدروس السباحة والرياضات والرماية والحرف
 اليدوية ودورات الحبال وأنشطة الطبيعة والمشي لمسافات طويلة. انضم إلى

.المرح وبناء الشخصية ، والثقة بالنفس ، والمسؤولية
ى ................... الصفوف 2-5 إل

Blue Hills, Canton .................الموقع
وYMCA  Roxbury, Dorchester وسيلة االنتقال ........... متوفرة من

Huntington
-Bexi Perez, bperez@ymcaboston.org, 617 ............ االتصال

 ,Ashley Cobb, acobb@ymcaboston.org أو361-2300
617-620-9707

EXPLORERS سكامبرز  
 استكشف العالم من خالل المتعة واللعب! بناء صداقات في بيئة نشطة وجذابة.

 التركيز الثالث في. تنمية Y تستلهم األنشطة المثيرة واإلبداعية من مجاالت
 الشباب ، والحياة الصحية ، والمسؤولية االجتماعية. تم تصميم المشاركين

 إلثارة اهتمام كل طفل بالعالم من حولهم ، ولدى المشاركين انفجار استكشاف
.مجتمعهم المحلي ، ويتبادلون الخبرات الجديدة ، ويبنون الثقة بالنفس

ى ................... الصفوف رياض األطفال إلى Pre-K 8 إل
MLK Blvd, Roxbury الموقع................. 285

-Andrew Davids, adavids@ymcaboston.org, 617 ............ االتصال
427-5300

SCAMPER CAMP @ THE MENINO Y
 هذا هو برنامج التخييم ليوم كامل. يستكشف المخترقون موضوعات أسبوعية

 من خالل الفنون والحرف اليدوية ، ومحو األمية ، واألنشطة في الهواء الطلق
 ، والسباحة. كما يستكشف المخيمون مجموعة إضافية من األنشطة التي يقودها
 الضيوف الخاصون. جميع األنشطة تعزز التنمية المناسبة للعمر وتشجع على

.الصداقة والمرح. دروس السباحة تجري مرتين / في األسبوع
ى ................... االعمار 3-6 إل

Hyde Park .................الموقع
,Jennifer Mowe, jmowe@ymcaboston.org ............ االتصال

                       617-361-2300

URBAN ADVENTURE CAMP  مخيم المغامرات في 
المناطق الحضرية

 اكتشف معنا – مخيم أربون أدفينشر! التشجيع على االستقاللية والقيادة
 وبناء الحرية من خالل أنشطة مرحة ومراقبة في المدينة. سيعمل األطفال

 Y على تحسين المهارات الرياضية واستكشاف المواهب الجديدة وتعلم قيم
 الشخصية. مع مغامرات في الهواء الطلق والسباحة ورحالت ميدانية أسبوعية

!وأكثر ، سيكون طفلك على يقين من بناء صداقات وذكريات دائمة
ى ................... الصفوف K-8 إل

Boston .................الموقع
@Karen Lyons-Clauson, klyons-clauson ............ االتصال

ymcaboston.org, 617-536-7800

DORCHESTER SUMMER CAMP – 
EXPLORERS  معسكر دورشيستر الصيفي - المستكشفون
 Dorchester Summer كمخيم في الهواء الطلق ورحلة ميدانية ، يسعى

Explorers .إلثارة اهتمام كل طفل وفضوله في استكشاف العالم من حولهم 
 مع التركيز على اإلنجازات ، والصداقات ، واالنتماء ، واللعب الخارجي ، يقدم

 جدواًل أسبوعيًا ألنشطة التدريب العملي مثل Summer Explorers معسكر
 السباحة والفن والرقص والعلوم ومحو األمية وبناء الفريق والحياة الصحية

.وتعليم الشخصيات. يتم تقديم وجبتي اإلفطار والغداء يوميًا
ى ................... الصفوف K-8 إل

Dorchester .................الموقع
 ,Rob Barrett, rbarrett@ymcaboston.org ............ االتصال

6174367752

EAST BOSTON ASHLEY STREET شرق بوسطن 
شارع أشلي

 الصيفي على مشاركة األطفال، واألمان ، والصحة ، والتعلم. Y يحافظ مخيم
 قبل كل شيء ، نحن نركز على جعل متعة الصيف! شجع التعلم مدى الحياة مع
 محو األمية ، والفنون اإلبداعية ، والرحالت الميدانية ، والرياضة ، واأللعاب

 ، والسباحة ، واستكشاف المجتمع. سيقوم طفلك ببناء عالقات إيجابية ، وتعزيز
 المهارات االجتماعية والقيادية ، وتعزيز الثقة بالنفس والثقة في بيئة إيجابية ،

.ورعاية ، وآمنة
ى ................... الصفوف K-8 إل

Ashley Street, East Boston الموقع................. 54
@Karen Lyons-Clauson, klyons-clauson ............ االتصال

ymcaboston.org, 617-569-9622

AT THE PARKWAY Y
SCAMPER PROGRAM برنامج سكامبر 

 يظل األطفال نشيطين ومتحمسين أثناء تكوين صداقات جديدة وتعزيز مهارات
 التنشئة االجتماعية واحترام الذات. السباحة واللعب وقصة القصة والفنون

.واالستكشاف ولعب المياه والمزيد
ى ................... األعمار 3-5 إل

Parkway Community YMCA .................الموقع
Bryan Lameroux  أو Ashley Gropman ............ االتصال

                                  agropman@ymcaboston.org, 617-323-
3200

BEAR CAMP
ى ................... األعمار 5-12 إل

CUB CAMP
ى .... األعمار 5-6                           إل

LITTLE BEAR 
ى .... األعمار 7-8                إل

BIG BEAR
ى .... األعمار 9-12               إل

Parkway Community YMCA .................الموقع
 ,Ashley Gropman or Bryan Lameroux ............ االتصال
          agropman@ymcaboston.org, 617-323-3200                               

 سيكون لدى المخيم تجربة رائعة في السباحة والفنون والحرف واأللعاب
 المنظمة والرحالت الميدانية. في شهر يوليو ، نركز في رحالتنا الميدانية
 على المتعة في الشمس في بوسطن. في شهر أغسطس ، نحن متحمسون
  بالتعاون مع PLSW مخيم .Play Learn Serve لتشغيل معسكر عمل

the National Park Service و  the Office of the Interior. يمكن 
 لألطفال استكشاف األراضي العامة والمساعدة في مشاريع الخدمات المختلفة

 هو السماح للمشاركين في PLSW على مدار الشهر. الهدف من مخيم
 المعسكرات بالتمتع براحة أكبر في عالم الطبيعة ومساعدتهم على استكشاف

 األراضي العامة والمواقع التاريخية في الفناء الخلفي لبوسطن. الغداء يقدم
.يوميا

Washington Beech
 أنشطة تعلم صيفية والسباحة Washington Beech Camp يضم مخيم

 Washington واإلثراء في تجربة مخيم صيفي مدهش. يأتي المعسكرون إلى
Beech Camp لالستمتاع بالشمس ، والقيام بمغامرات مثيرة ورحالت 

.ميدانية ، وصداقات طويلة األمد. الغداء يقدم يوميا
Hale Reservation

 الجميلة ، يقدم هذا المخيم تجربة غنية Hale Reservation خارج الموقع في
 في الهواء الطلق تتميز بدروس السباحة وركوب القوارب والرياضات والرماية

 والحرف اليدوية ودورة الحبل واألنشطة الطبيعية والمشي لمسافات طويلة.
 انضم إلى المرح وبناء الشخصية، والثقة بالنفس ، والمسؤولية. يسمل وسيلة

.االنتقال
HALE CIT

 قد تشمل Hale.  قم ببناء المهارات الحياتية مثل القيادة واالتصال والتعاون في
 المسؤوليات األسبوعية: حجب المستشار الخاص بك. تخطيط وتسهيل نشاط

 ؛ والعمل على CIT أسبوعي ؛ حضور اجتماعات تسجيل الوصول مع منسق
.الخاصة بك في  CIT إنشاء وتنفيذ خطة القيادة

CAMP WALSH @ THE OAK SQUARE Y
SCAMPER PROGRAM  برنامج سكامبر 

 يقدم هذا المعسكر رعاية عالية الجودة في بيئة آمنة وداعمة تعزز التنمية
 العاطفية والجسدية واالجتماعية لكل عربة. سيشهد المشاركون في المعسكرات

 ومحو األمية والسباحة المجانية ودروس السباحة STEM عرًضا للفنون و
 والرياضة والمشاركة في األحداث األسبوعية للمخيم. باإلضافة إلى ذلك ،

 سيطور طفلك مهارات لبناء القيم الشخصية ، واحترام الذات ، والصداقات.
.يجب أن يكون المعسكر قاعدة تدريبًا على حضور هذا البرنامج

ى ................... األعمار 3-4 إل
Brighton .................الموقع

 ,Kelly MacLean, kmaclean@ymcaboston.org ............ االتصال
617-782-3535

SCOUT CAMPالكشافة  مخيم 
 والفنون والصحة والعافية. STEM يشارك الكشافة في الكتل المتخصصة في

 باإلضافة إلى ذلك، سيطور طفلك مهارات لبناء القيم الشخصية، واحترام
.الذات، والصداقات من خالل أنشطة بناء الفريق

ى ................... األعمار 5-6 إل
Brighton .................الموقع

 ,Kelly MacLean, kmaclean@ymcaboston.org ............ االتصال
617-782-3535

SPORTS CAMP مخيم الرياضة 
ى ................... األعمار 7-12 إل
Brighton .................الموقع

 ,Kelly MacLean, kmaclean@ymcaboston.org ............ االتصال
617-782-3535

 الدورات  1,2,5,6,9 جميع األلعاب   SPORTS MANIA CAMP مخيم
 الرياضية ، في كل الوقت! هذا المخيم المثير الذي يضم أساسيات ، تدريبات ،

 ومهارات للعديد من الرياضات المختلفة يتميز بمنافسة صحية لمساعدة األطفال
  الدورات   BASKETBALL CAMP .على تعلم كيف يكون العب الفريق

 4&8صدد مثل الموالية! تعلم أساسيات وقواعد واستراتيجيات كرة السلة. يركز
 .المخيمون على بناء المهارات الرياضية مع التركيز على العمل الجماعي
SOCCER CAMP  الدورات 3&5 تطوير مهارات التمرير والرماية 

 والحفاظ على األهداف والمراوغة. كل يوم يتضمن مناوشات تنافسية وتدريبات
.ممتعة حيث يتعلم المخيمون قواعد واستراتيجيات كرة القدم

 المزيد من
 األنشطة
الصيفية

 هل تبحث عن أنشطة لبضع ساعات في اليوم أو
 بضعة أيام في األسبوع؟ فيما يلي بعض األفكار

.الرائعة للمتعة والترفيه والتعلم

BARNES AND NOBLE 
EDUCATOR PROGRAM 

SUMMER READING 
PROGRAM برنامج القراءة الصيفي 

 متعلمي بيرنز اند نوبيل
 يمكن لألطفال الحصول على كتاب مجاني من خالل

 بعد Barnes & Noble برنامج القراءة الصيفية
.قراءة عدد 8 كتاب من اختيارهم

ى ................... الصفوف K2-5  إل
 ,Boylston Street الموقع ................ 800

Boston
التاريخ ................ 15 مايو - 3 سبتمبر

الرسوم .............. بدون
@Lauren Hardy, crm2115 ............. االتصال

bn.com, 617-247-6959
 التسجيل ..............عندما يقرأ الطالب ثمانية كتب

 ، يمكنهم إعادة المجلة المكتملة إلى أي
 مكتبة في بارنز أند نوبل للحصول على

كتاب مجاني
.www.barnesandnoble ...... الموقع االلكتروني

com/b/summer-reading-for-
kids

BOSTON CITY LIGHTS
 مؤسسة بوسطن سيتي ليت هي مدرسة للفنون

 التشكيلية والفنية للمهنيين في مدينة بوسطن. منذ عام
 South End 1979 ، قدم مركز التدريب الفني في

 برنامًجا تدريبيًا مكثفًا لألطفال والشباب والرشد
 الصغار في الرقص والغناء والتمثيل واإلنتاج

 الصوتي وتصميم المجموعات ومشاركة المجتمع
 المحلي وتنظيمه. يتم تقديم الفصول سبعة أيام في
 األسبوع. يتمتع الطالب بفرصة األداء في كل من
 المنافع والعروض المدفوعة، لتسجيل أعمالهم في
 وتعلم كيفية التدريس كمتدربين. ، BCL استوديو
 معسكرات التدريب في City Lights كما توفر

.والية ماين
ى ................... الطالب تحت سن 24 سنة إل

 .Washington St الموقع ................ 1154
(South End) and Farmington, 

Maine
التاريخ ................ يومياً، على مدار السنة

 الرسوم .............. مجاناً، التكلفة الوحيدة هي االلتزام
والعمل الجاد

 الموعد النهائي ...... القبول المتداول. ال أحد يلتفت
بعيدا

االتصال ............. 617-451-9034
.www ...... الموقع االلكتروني

bclperformingarts.org

 BOSTON مكتبة بوسطن العامة
PUBLIC LIBRARY 

CHILDREN’S SUMMER 
READING PROGRAMبرنامج قراءة 

الصيفي األطفال 
 لألطفال من BPL يبدأ برنامج القراءة الصيفية

 9 يوليو - 17 أغسطس. موضوع برنامج القراءة
 الصيفية لألطفال لعام 2018 على مستوى الوالية

 يضم فرع الحي الخاص بك ." Let's Rock" هو
 والمكتبة المركزية كتبًا وأنشطة حول جميع أنواع

 العلوم والموسيقى والفرصة للمساهمة في هدفنا
!المتمثل في قراءة مليون دقيقة هذا الصيف

 للحصول على أفكار األنشطة وقوائم الكتب وأقراص
DVD وغيرها ، تفضل بزيارة صفحة األطفال في 
www.bpl.org/kids مكتبة بوسطن العامة على
 ال تنَس معرفة ما يحدث في مكتبة الحي المجاورة

 لك. أثناء وجودك هناك ، اسأل عن التذاكر المجانية
 والخصومات للمتاحف الرائعة في بوسطن. كل ما

 وتذكر أن .www.bpl.org تحتاج إلى معرفته هو
.مجاني للجميع BPL كل شيء في

 ال تزال أن يمكنك العثور على ما تبحث عنه؟ اتصل
 بمكتبة األطفال في المكتبة المركزية على الرقم
.www.bpl.org/kids 2328-859-617  أو

 Read Your تبدأ مسابقة "اقرأ طريقك إلى فينواي
Way to Fenway " لألطفال والمراهقين الذين 

 تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 17 عاًما في الفترة من
 1 يونيو إلى 31 يوليو. يجب على المشاركين قراءة

 ما ال يقل عن ثالثة كتب والكتابة عن الجزء المفضل
 لديهم للحصول على فرصة للفوز بتذاكر مجانية إلى

. في أغسطس Boston Red Sox مباراه
www.bpl.org/branches

تابع في الصفحة10
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  توفر إدارة مدن ومتنزهات مدينة بوسطن
The City of Boston Parks & Recreation Department

.برامج رياضية وفنية مجانية طوال فصل الصيف 
apm.activecommunities.com/cobparksandrecdepart/Home :يمكن تسجيل البرامج عبر اإلنترنت على

   www.cityofboston.gov/parks متنزهات وترفيه 617-635-4505

SUMMER CULTURAL 
EVENTS  فعاليات صيفية ثقافية 

 ستنطلق حدائق بوسطن مرة أخرى هذا الصيف
 بمشاهدة األفالم والحفالت الموسيقية وعروض
 الدمى وورش التصوير الفوتوغرافي والصور

 الفوتوغرافية والكثير من األنشطة الثقافية والفنية
.األخرى لجميع األعمار

,Jennifer Widener ............ االتصال
                                  617-961-3047  

/cityofboston.gov ....... الموقع االلكتروني
Parks/TTD/parkarts.asp

CHILDREN'S FESTIVAL 
مهرجان األطفال

Franklin Park .................الموقع
 التاريخ ...............الثالثاء ، 21 أغسطس

 الوقت ................ 10:00صباحاً -  1:00مساًء

ARTIST IN RESIDENCE 
CRAFT WORKSHOP ورشة حرفة 

 الفنان فى اإلقامة
 الفنانين المحليين يقودون المشاريع الحرفية المنزلية.

 Rosalita يتم توفير جميع المواد. تقدم دمى
 مجموعة متنوعة من المقاالت القصيرة في مناسبات

.مختارة
ى ................... االعمار 3-10 إل

 الموقع................. مواقع في جميع أنحاء المدينة
 التاريخ ................  10يوليو -  17 أغسطس

 الوقت ................. الثالثاء إلى الجمعة  10:00
صباحاً -  1 ظهراً

-Jennifer Widener, 617 ............ االتصال
961-3047

 التسجيل ......  التسجيل عن طريق البريد اإللكتروني
 .parks@boston.gov  علي

 للمجموعات المؤلفة من 6 أشخاص
 أو أكثر ، يلزم التسجيل عن طريق

 االتصال   بالرقم3047-961-617  أو
@parks إرسال بريد إلكتروني إلى
boston.gov مع سطر الموضوع " 

Arts and Crafts Registration"

BOSTON CITYWIDE 
BASEBALL LEAGUE دوري 

  البيسبول على مستوى بوسطن
 تتنافس برامج البيسبول للشباب من مختلف األحياء

 في بطولة البيسبول الصيفية الطويلة. يتم لعب
 Moakley األلعاب في ليالي األسبوع ، حصريًا في

Park في .South Boston
ى ................... االعمار 10-12 إل

 Moakley Park, 1005 .................الموقع
Columbia Rd, South Boston

التاريخ ...............  9يوليو -  17 أغسطس
الوقت ................ 5:45 - 8:00 مساًء

 Billy Sittig, 617-961-3082 ............ االتصال
         billy.sittig@boston.gov

BOSTON NEIGHBORHOOD 
BASKETBALL LEAGUE 

(BNBL)
BNBL هو أقدم دوري الحى لكرة السلة في 

 Reebok الواليات المتحدة. بالشراكة مع
International ، تلعب الفرق أسبوعياً للتنافس 

 على لقب بطولة الدوري في ثالثة أقسام للبنين
 والبنات بما في ذلك 18 سنة وأقل من 15 سنة وأقل

.، و 13 سنة وأقل
ى .................... األعمار 18-11 إل

 الموقع ................ مواقع في جميع أنحاء المدينة
التاريخ .............. 5  يوليو - 21 أغسطس

 الوقت  .............. األثنين إلى الجمعة 5:00 -
10:00 مساًء

ً الرسوم ............... مجانا
 الموعد النهائي....... يجب على المدربين تسجيل

 الفرق في مايو. بالنسبة لبرنامج
Pee Wee ، اتصل بالمركز المحلي 

للتسجيل
-Michael H. Mitchell, 617 ............. االتصال

961-3083, mike.mitchell@
boston.gov

BOSTON NEIGHBORHOOD 
SOCCER LEAGUE (BNSL)

BNSL هو ستة أسابيع 6 مقابل 6 الدوري الذي 
 يوفر العبي كرة القدم الشباب الفرصة للتنافس ضد
 بعضها البعض. يحتوي البرنامج على رابطة للبنين

 والبنات ، والتي تنقسم إلى قسمين. تسجيل الفريق
 فقط ، مطلوب التسجيل المسبق. يبدأ البرنامج من

 االثنين إلى الخميس ، ولكنه يعيد جدولة المباريات
.يوم الجمعة إذا لزم األمر

ى .................... األعمار 16-8 إل
الموقع ................ مواقع على مستوى المدينة

التاريخ .............. 5  يوليو - 13 أغسطس
 الوقت  .............. األثنين إلى الخميس -5:00 9:00

مساًء
-Woodley Auguste, 617 ............. االتصال

961-3084 woodley.auguste@
boston.gov                             

EAST BOSTON SUMMER 
RECREATION AND SPORTS 

CENTER
 في برنامج االستقبال هذا، يمكن للشباب المشاركة

 في األنشطة الخاضعة لإلشراف بما في ذلك
 الرياضة واأللعاب والفنون والحرف. ينصح

.التسجيل المسبق
ى .................... األعمار 14-7 إل

 Sartori Stadium at East ................ الموقع
Boston Memorial Park

التاريخ .............. 10  يوليو - 17 أغسطس
الوقت  .............. 9:00صباحاً- 3:00 مساًء

-Cheryl Brown, 617-635 ............. االتصال
4505,  cheryl.brown@boston.

gov

FENWAY CHALLENGE بطولة 
.الفاينواى

 ، Boston Red Sox تحدي فينواى، برعاية
 هو فرصة للشباب للتنافس ضد الشباب اآلخرين

 في نفس سنهم في مهارات البيسبول مثل الركض
 األساسي ، والترويج للضرب. األعمار مجمعة 7/8

 ، 9/10 و 11/12. تفوز أفضل الالعبين النهائيين
.مع التعرف على الميداليات Sox بتذاكر مباراة

التاريخ ...............  9يوليو -  10 أغسطس
الوقت ................ 5:45 - 8:00 مساًء

Billy Sittig, 617-961-3082 ............ االتصال
                        billy.sittig@boston.gov

/redsox.com التسجيل......... على االنترنت
fenwaychallenge (الموقع 
(االلكتروني ليف 1مايو 2018

FOOTBALL FOR YOU
 Patriots تم إنشاء "كرة القدم من أجلك" من قِبل

Alumni  بالشراكة مع مؤسسة New England 
Patriots Charitable Foundation  الخيرية 

 NFL ومؤسسة اتحاد كرة القدم األميركي
Foundation  لتقديم أساسيات كرة القدم لألطفال 

 في نيوإنجالند والمناطق المحيطة بها. تؤكد هذه
 العيادة الفريدة من نوعها التي ال يتم االتصال بها

 في يوم واحد على القيادة والعمل الجماعي وااللتزام
.بالرياضيين الشباب

األعمار ....................  14-9
 Madison Park High ................ الموقع

School
التاريخ .............. سيتم تحديدها

-Billy Sittig, 617-961 ............. االتصال
3082, billy.sittig@boston.gov  

JUNIOR GOLF DAILY 
LESSONS دروس جونيور جولف 

اليومية
 يوفر هذا البرنامج التعليمات األساسية في أساسيات

 الغولف ويتم تدريسها من قبل المتخصصين. يتم
.توفير المعدات والتسجيل المسبق المطلوب

ى ................... االعمار 7-12 إل
 .William Devine G.C ............... الموقع

Dorchester & George Wright 
G. C. Hyde Park

التاريخ ...............  10يوليو -  16 أغسطس
الوقت ................ 5:45 - 8:00 مساًء

  Billy Sittig, 617-961-3082 ............ االتصال
billy.sittig@boston.gov أو

LACROSSE CAMPS
 تعلم العزف الكروس! توفر المعسكرات التعليم

 األساسي لالعبين من جميع المستويات، من الجديد
 إلى متقدم. يتم تشجيع الالعبين على إحضار معداتهم

 الخاصة ، ولكن سيتم توفير المعدات لالستخدام في
.المخيم

ى .................... األعمار 14-8 إل
الموقع ................ مواقع على مستوى المدينة

التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس
الوقت  .............. متعدد

-Woodley Auguste, 617 ............. االتصال
961-3084, woodley.auguste@

boston.gov,

MAYOR'S CUP BASEBALL 
TOURNAMENT بطولة كأس 

  البيسبول للمحافظ
 تتنافس برامج ، the Boston Red Sox برعاية

 البيسبول للشباب من جميع أنحاء المدينة في هذه
.البطولة المثيرة

ى ................... االعمار 9-12 إل
 Moakley Park, South ............... الموقع

Boston and Parkway Little 
League, West Roxbury

 التاريخ ............... السبت & االحد،   22-7يوليو
الوقت ................ 8:00 - 4:00 مساًء

@Billy Sittig, billy.sittig ............ االتصال
boston.gov, 617-961-3082

MAYOR'S CUP POP WARNER 
JAMBOREE

 لدى الفِرق الرياضية عبر بوسطن فرصة لإلحماء
 لموسم كرة القدم خالل هذه المسابقة التمهيدية

 New England و Comcast للموسم الذي ترعاه
Patriots.

ى .................... األعمار 14-6 إل
 West Roxbury ................ الموقع

Educational Complex
التاريخ .............. األحد، 19 أغسطس

الوقت  .............. 8:00صباحاً- 3:00 مساًء

MAYOR'S CUP ROWING 
REGATTA

 و RowBOSTON قدمت في الشراكة مع
Community Rowing, Inc. تتنافس برامج 
 تجديف الشباب من جميع أنحاء المدينة في سباق

.القوارب هذا المثير على نهر تشارلز
األعمار ....................12-18

,Harry Parker Boathouse ................ الموقع
                                   20 Nonantum Road, 

Brighton             
التاريخ .............. األحد، 3 يونية

الوقت  .............. 9:00صباحاً- 1:00 مساًء
 Barbara Hamilton at ............. االتصال

barbara.hamilton@boston.gov
,                               617-961-

3093                        

MAYOR'S CUP SOFTBALL 
TOURNAMENT

 تتنافس برامج ، Boston Red Sox برعاية
 البيسبول للشباب من جميع أنحاء المدينة في هذه

.البطولة المثيرة
ى ....................البنات، أعمار18-9  إل

 Ross Field, Westminster ................ الموقع
St., Hyde Park

التاريخ .............. 6 يونية -  15  يونية
الوقت  .............. 8:30صباحاً- 3:00 مساًء

-Larelle Bryson, 617-961 ............. االتصال
3092, larelle.bryson@boston.

gov,                                 

RED SOX EXPERIENCE تجربة 
 ريدسوكس

 فرصة لمرة واحدة في العمر لالعبي البيسبول
 الشباب في بوسطن ، يعلم ريد سوكس زوي الخبرة

 المشاركين في مختلف مهارات البيسبول أثناء
 ممارستهم لممارسة كرة القدم داخل ملعب البيسبول.
 bullpen األطفال يديرون القواعد ، ينزلون في ال

 يصطدمون في قفص الضرب ، ويتجولون في ،
Fenway Park . التسجيل المسبق هو مطلوب.

إلى ................... االعمار 7-12
Fenway Park ............... الموقع

 التاريخ ............... 2أغسطس
الوقت ................ 8:00 - 4:00 مساًء

-Billy Sittig, 617-961 ............ االتصال
أو 3082

                    billy.sittig@boston.gov

ROSALITA’S PUPPET 
SHOWS عروض الدمى روزاليتا  

 Marionette Puppet تعود سلسلة حلقات 
Show إلى ورش عمل األطفال المختلفة. هذه الدمية 

 غريبة االطوار تظهر فرحة الطفل في كل شخص.
 Rosalita جرب سحر فريد من نوعه للعرائس في

 التي تتميز بالدمى المارونية التي صنعتها الممثلة
.المحترفة-الدمى المحترفة شارلوت آن دور

ى ................... االعمار 3-10 إل

ً الوقت ................ 11:00 صباحا
 Jennifer االتصال ............ لمزيد من المعلومات

Widener, 617-961-3047
 Gertrude Howes - األربعاء ، 11 يوليو

Playground, Roxbury
 ,Martin Park - الثالثاء 17 يوليو

Dorchester
 Sweeney - األربعاء 18 يوليو

Playground- South 
Boston

 Christopher الخميس ، 2 أغسطس
Columbus Park, North 

End - 
 ,Fallon Field- الخميس 14 أغسطس

Roslindale
 Marcella - الثالثاء 16 أغسطس

Playground, Roxbury

SPLASH DANCE PARTIES 
 رقص سبالش للحفالت

 احضر األطفال إلى الحديقة للتهدئة في مميزات
 الرش ومحاولة تزوق بعض الحلويات اللذيذة.

 استمع إلى الموسيقى أثناء لعب األلعاب والرقص في
.المتنزهات

الوقت ................ 11:00 صباحاً- الظهيرة
 Doherty - الخميس 12 يوليو

Playground, 
Charlestown

 Mozart Street - الجمعة 20 يوليو
Playground, Jamaica 

Plain
 Paris Street - الجمعة 27 يوليو

Playground ،
                       East Boston

الجمعة 10 أغسطس
                     Hynes Playground, 

West Roxbury
الجمعة 17 أغسطس

                     Hunt/Almont Park, 
Mattapan

-Jennifer Widener, 617 ............ االتصال
961-3047

SUMMER TENNIS AND 
READING PROGRAM

 ، Boston Parks & Recreation بالشراكة مع
 برنامًجا للتنس والقراءة. يتم إعطاء Tenacity يوفر

 المشاركين تعليمات لتعليم التنس، ولعب الفريق ،
 وقد يدخلون في بطولة كأس رئيس البلدية للتنس

 في أغسطس. يشارك جميع الطالب أيًضا في نشاط
 قراءة نصف ساعة يوميًا. يتم تشجيع األطفال ذوي

.اإلعاقة على التقديم
ى .................... األعمار 16 6-   إل

الموقع ................ مواقع على مستوى المدينة
 التاريخ .............. 9  يوليو - 17 أغسطس

 الوقت  .............. االعمار:  10-6:  9:00صباحاً-
للظهيرة

 االعمار:  11-18:  -1:00 4:00                        
مساًء

-Barbara Hamilton, 617 ............. االتصال
961-3093, barbara.hamilton@

boston.gov
               Online at www.tenacity.org ........التسجيل

WHITE STADIUM SPORTS 
CENTER

 في هذا البرنامج الذي يستمر لستة أسابيع ، ستتعلم
 أساسيات مجموعة متنوعة من األلعاب الرياضية.

 هناك أيضا برنامج للقراءة والكتابة وتخصيب
 يقدم أسبوعيا White Stadium الرياضيات في

.يوم االثنين من 16 يوليو إلى 13 أغسطس
ى .................... األعمار 14 7-   إل

 White Stadium, Franklin ................ الموقع
Park

 التاريخ .............. 10  يوليو - 17 أغسطس
 الوقت  .............الثالثاء إلى الجمعة   8:30صباحاً-

3:00 مساء
 التسجيل المسبق عبر .FC / FS ......الموعد النهائي

اإلنترنت مطلوب؛ المساحة محدودة
-Larelle Bryson, 617-961 ............. االتصال

3092, larelle.bryson@boston.
gov
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مخيم الصيف الليلي

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

                 االتصال ........... 617-242-5642
 nps.gov/bost  ...... الموقع االلكتروني

READBOSTON 
STORYMOBILE 

 StoryBoston سوف تتواصل ستورى بوسطن
Storymobile في حيّك السكني هذا الصيف. في 
 كل أسبوع ، سوف يقوم رواة القصص المحترفون

 بزيارة المواقع المضيفة ، وسيحصل جميع األطفال
 الحاضرين على كتاب جديد وعالي الجودة للحفاظ

.عليه
ى ................... االعمار 3-8 إل

التاريخ ................ 10 يوليو - 4 أغسطس
 الوقت ................. كل شيء لمعرفة متى ستكون

Storymobile في منطقتك
الرسوم .............. مجاناً

االتصال ............ 5286-918-617  أو   -617
635-READ               

 readboston.org  ...... الموقع االلكتروني

THE SALVATION ARMY 
KROC CENTER OF BOSTON

AQUATICS SWIMMING 
PROGRAMS المائية السباحة   برامج 

 تعليم األطفال والمراهقين السباحة وكيف يكونوا
.آمنين في المياه وحولها

ى ................... االعمار 3-17 إل
Dorchester .................الموقع
التاريخ ................ يونية - يوليو

الوقت ................. 1-4 مساًء

 Courageous بوت هاوس ، التي تديرها شركة
Sailing, Inc ،. معلومات حول البرامج الصيفية 

  في جاميكا Courageous Sailing لمركز
.وتشارلز تاون في الصفحة 5

التاريخ ................ كل يوم من أيام الصيف
 الوقت ................. زوارق التجديف: 9:00 صباًحا

- غروب الشمس
 المراكب الشراعية: 3:30 -                          

 غروب الشمس في أيام األسبوع ،
 9:00 صباحا - غروب الشمس في

عطلة نهاية األسبوع
 الرسوم .............. استئجار / ساعة ، بحارة من ذوي

 الخبرة فقط: زوارق التجديف 10$؛
المراكب الشراعية 15$/ ساعة

في الموسم -Boat House617 (............. االتصال
522-5061(                 

.courageoussailing   ...... الموقع االلكتروني
org/locations/jamaica-pond/

NATIONAL PARK SERVICE
JUNIOR RANGER PROGRAM 

المتجول الشباب   برنامج 
 هناك العديد من المتنزهات التاريخية الوطنية

 في بوسطن، ولكل منها حراس الحديقة إلعطاء
 الجوالت واإلجابة على األسئلة. عند زيارة أحد

 المواقع ، يمكن لطفلك أن يقوم برحلة عبر الزمن
 ويصبح حارًسا وطنيًا للمنتزه الوطني. ابدأ من خالل

 في مركز Junior Ranger اختيار كتاب نشاط
 أو Downtown 15 State  Street :الزوار

Charlestown Navy Yard.

استمر المزيد من األنشطة الصيفية

AGASSIZ VILLAGE 
SUMMER CAMP

SUMMER CAMP المعسكر الصيفي
 برنامج المخيم الصيفي الليلي لمدة أسبوعين الذي

 يوفر تجربة توسيع األفق التي تلهم النمو االجتماعي
 والعاطفي من المعسكرين من خالل مجموعة واسعة

 من األنشطة الترفيهية من الفنون والحرف إلى
 األلعاب الميدانية للسباحة وركوب القوارب وغيرها

.الكثير
 إلى ................... الصفوف 12-2، منخفضي

الدخل / نقص الخدمة
Poland, ME ............... الموقع

 Bunker Hill وسيلة النقل.......... نعم، من موقع
CC

التاريخ ..........    2  يوليو -  10أغسطس
الوقت ...............   مخيم الصيف الليلي

 الرسوم ..............  1,200$ دورة مدتها
 أسبوعان، مقياس انزالق المنح الدراسية يعتمد على

.دخل األسرة وحجمها
 ,Thomas Semeta ............. االتصال

tsemeta@agassizvillage.org, 781-860-
0200

.www التسجيل ...... التقديم من خالل االنترنت
agassizvillage.org/registration

.www ..........الموقع االلكتروني
agassizvillage.org       

CAMP HAWKEYE
SLEEPAWAY CAMPمخيم سليب أواي 
 في الجمع Camp Hawkeye تتمثل مهمتنا في
 بين مجموعة متنوعة من األفراد الذين يشملون
 المعسكر والموظفين من مجموعة متنوعة من
 الخلفيات الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية

 والثقافية والعرقية والدينية. وبهذه الطريقة نسعى
 إلى سد الفجوات االجتماعية واالقتصادية والثقافية

 لبناء عالقات إيجابية وفهم متبادل عميق لمخيمينا
.الشباب

ى ................... االعمار 8-17 إل
 Moultonborough, New .................الموقع

Hampshire
التاريخ ................  25يونية -  11أغسطس

 الرسوم .............. 6,850$-2,100$يعتمد على
االقامة

 ,Jessica Colgan-Snyder ............ االتصال
jess@camphawkeye.com, 

781-315-1297
     CampHawkeye.com  ...... الموقع االلكتروني

CAMP KESEM MIT
 مخيم كيسم، الذي يديره طالب معهد ماساتشوستس

MIT للتكنولوجيا، هو مخيم صيفي مجاني غير 
 هادف للربح لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6
 و 18 عاما الذين كان والديهم مصابين بالسرطان.

 خالل أسبوعهم في مخيم كيسم، يمكن لألطفال
 االستمتاع بأنفسهم ويكونوا مجرد أطفال مع

.اآلخرين الذين يفهمون ما يمرون به
ى ................... األطفال الذين تتراوح أعمارهم  إل

 بين 6 و 18 عاما، والذين لديهم أو
 كان لديهم مرض السرطان؛ األطفال

 ذوي االحتياجات الخاصة هي موضع
الترحيب

 Camp Wekeela in ............... الموقع
Hartford, Maine

  التاريخ ..........    -17  12أغسطس  و  -24
  19أغسطس

الرسوم ..............  مجاناَ
 الموعد النهائي ........ الخدمة بأسبقية الوصول،

التقديم على االنترنت
ckcampers@mit.edu ............. االتصال

campkesem.org/mi ..........الموقع االلكتروني

CROSSROADS FOR KIDS 
CAMP WING مخيم وينج 

 مجموعة آمنة ومساندة Camp Wing يوفر
 للبنين والبنات الذين يعيشون في بيئات معرضة

 للخطر. تشمل األنشطة اليومية السباحة التعليمية
ا والفنون والحرف اليدوية والرياضات  والفنية مجانً

 واأللعاب وتسلق الجدار وصيد األسماك والرماية
 وغير ذلك الكثير. سوف يتعلم المعسكرون أيًضا
 المهارات التي ستساعدهم طوال العام ، مثل كيف

ا جيًدا ومستمًعا وكيفية إظهار  أن يكون صديقً
.االحترام ألنفسهم واآلخرين

CAMP MITTONمخيم ميتون 
 في بيئة صغيرة على الطراز العائلي ، يتعلم األوالد
ا صحية للتعامل مع المواقف العصيبة  والبنات طرقً
 مثل التشرد واإلساءة واإلهمال. يتم إحالة العديد من
 وخدمات MSPCC و DFC المعسكرات من قبل

 الصحة العقلية والمالجئ. يركز البرنامج على إدارة
 السلوك وبناء صورة ذاتية قوية - كل ذلك في جو

.معسكر غير تنافسي في كيب كود
ى ................... االعمار 18-1 (وينج) أو  إل

(7-1(ميتون
Duxbury, MA :الموقع................. مخيم وينج

 :مخيم ميتون                                     
Brewster, MA

 Boston College High وسيلة االنتقال ....... من
School, Dorchester

التاريخ ................  28يونية – 11يوليو
 يوليو – 1أغسطس: 13                         

23-4أغسطس
 الرسوم .............. معدالت تتراوح بين -$440

 490$-. تخفيض الرسوم على أساس
 دخل األسرة وحجمها ووضعها المالي
 ؛ المعونة المالية قد تكون متاحة عند

الطلب
 الموعد النهائي....... الخدمة بأسبقية الوصول، كلما

 قمت بالتسجيل في وقت سابق ، كانت
فرصة الحصول على الدورة المفضلة

-Ashley Charron, 617-765 ............ االتصال
7098 ashley@crossroadsma.

org
crossroadsma.org  ...... الموقع االلكتروني

NATURE'S CLASSROOM 
والتكنولوجيا الحياة  ومشاريع  المغامرة   مخيم 

ADVENTURE CAMP AND LIFE-
TECH VENTURES  

 مخيمات الفصول الدراسية الطبيعة هي لألطفال
 والمراهقين الذين يتمتعون بتحدي ألنفسهم في الهواء

.الطلق
 في  Adventure Camp مخيم المغامرات

FLAGSHIP COMPUTER 
CLUBHOUSE SUMMER 

PROGRAM
The Computer Clubhouse هو استوديو 

 تصميم مجاني لألطفال من سن 18-10 سنة مع
 أنشطة مثل الرسوم المتحركة والتصميم ثالثي

 األبعاد واإلنتاج السينمائي والموسيقي. يقدم
 برنامجهم الصيفي دعًما عالي الجودة من محترفي
 التصميم المحليين وورش العمل المثيرة للمبتدئين

 والخبراء على حد سواء والرحالت الميدانية
"!والمزيد. "تعال ابتكر معنا

ى ................... االعمار 10-18 إل
 ,Museum of Science ................ الموقع

Boston
 التاريخ ................ من يوليو إلى أغسطس ، من

الثالثاء إلى السبت
الوقت ................. 1-5  مساًء

 الرسوم .............. مجاناً، ال يوجد أي رسوم دخول
المتحف

@Kas Okeyo, kokeyo ............. االتصال
mos.org

                       617-589-0466
  و clubhousebeat.org   ...... الموقع االلكتروني

computerclubhouse.org

JAMAICA POND BOATING 
قوارب بحيرة جاميكا

 خالل فصل الصيف ، يمكنك استئجار زوارق
 التجديف والمراكب الشراعية في جامايكا بوند

الرسوم .............. 5.00$/   30دقيقة.الدرس
 التسجيل ............. االتصال أو عبر البريد

اإللكتروني
-Denean R. Johnson, 617 ............ االتصال

318-6973, Denean.Johnson@
use.salvationarmy.org             

.bostonkroc  ...... الموقع االلكتروني
salvationarmy.org/

BostonKroc/Aquatics

ZUMIX 
SPROUTSبراعم  

 برامج موسيقية حية لمراهقي ZUMIX تقدم
.بوسطن على مدار العام

 لألطفال الصغار ZUMIX Sprouts تقدم دروس
 مقدمات للموسيقى والمسرح والرقص مع التركيز

 على تقنيات المسرح واألداء. هذه فرصة رائعة
 اشترك .ZUMIX لألطفال الصغار لمعرفة ما هو

 في براعم  أو أوركسترا أو مسرح موسيقي هذا
.الصيف

ى ................... االعمار 7-11 إل
 Sumner Street, East الموقع................. 260

Boston
التاريخ ................  5يوليو -  25أغسطس

 الوقت ................. تختلف حسب البرنامج ,أتصل
للحصول على معلومات

الرسوم .............. 5.00$.الدرس
الموعد النهائي....... الخدمة بأسبقية الوصول

@zmail , ،االتصال ............ 617-568-9777
zumix.org

zumix.org  ...... الموقع االلكتروني

 Hancock, New هانكوك، نيو هامبشاير
Hampshire يقدم تجديف المياه البيضاء والرماية 
 والحدادة وتسلق الصخور والفن الطبيعي والتصوير
 ومهارات المعيشة البدائية، وغيرها من المغامرات.

 يشارك جميع المعسكرين في التدريب على
 المهارات في الهواء الطلق، والرياضة، والحرف،

 واألنشطة المجتمعية، والمغامرات الواجهة البحرية،
.واألحداث الخاصة جميع المخيمات
ى ................... الصفوف 10-17 إل

Hancock, NH ............... الموقع
 التاريخ .......... 1 يوليو – 10 أغسطس : دورات 6

و13أسبوع
  الرسوم .............. $949 لمدة 6 أيام؛ $1,832

 لمدة 13 يوما؛ خصم كبير للتسجيل في
وقت مبكر

 الموعد النهائي ...... 23 مارس؛ للتسجيل في وقت
مبكر

االتصال ............. 603-525-3311
.naturesclassroom ..........الموقع االلكتروني

org
 مجتمع غير  Life-TECH Ventures تقدم

 تنافسي يتعلم فيه األطفال وينمو كأفراد ويخصص
 أكثر من اثني عشر ساعة كل أسبوع لمنطقة أساسية
 يختارها األطفال للدراسة: العلوم الفيزيائية، والعلوم

.الطبيعية، والفنون، أو مغامرة التحدي
ى ................... الصفوف 8-16 إل

Charleton, Mass ............... الموقع
التاريخ .......... 8 يوليو – 28 يوليو
الرسوم .............. 810$/ لألسبوع

االتصال ............. 1-800-433-8375
.naturesclassroom ..........الموقع االلكتروني

org

THE SALVATION ARMY 
SOUTH END CORPS 

COMMUNITY CENTER
الصيفي التخييم  برنامج 

يرعى هذا البرنامج منظمة دينية مسيحية.
 معسكر صيفي ليلي. تشمل األنشطة السباحة
 وركوب الزوارق والرياضات والفنون والحرف
 اليدوية والتراث الهندي األمريكي واستكشاف

.الطبيعة والريادة ودورة الحبال األساسية
ى ................... االعمار 6-16 إل

 Sharon .................الموقع
التاريخ ................  24يونية -  15أغسطس

ً الوقت ................. ليليا
الرسوم .............. 72$ لكل جلسة لمدة 6 أيام

-Timothy Morris, 6176 ............ االتصال
236-7233 X258,  tmorris@

use.salvationarmy.org
التسجيل........التسجيل عبر االنترنت

.www  ...... الموقع االلكتروني
campwonderland.org  

SMITH PARK OF NEW YORK, 
INC.

CAMP WA WA SEGOWEA
 يقع مخيم واوا سيجوا على أكثر من 450 فد.انا من
 الحياة البرية البكر التي تحيط ببحيرة هرموند  في
 جبال بيركشاير في ماساتشوستس. في هذه البيئة

 الطبيعية ، أتى المعسكرون من جميع أنحاء البالد
 ألربعة أجيال لتجربة مغامرة التخييم التقليدية

 األمريكية التي تتطور وتتغير مع كل صيف جديد
.من المشاركين

ى ................... االعمار 3-11 إل
Berkshires .................الموقع

التاريخ ................  16يوليو -  29يوليو
يوليو -  12أغسطس30                           

 سيكون التسجيل لمدة أسبوع)                          
(متاًحا لكال الدورتين

 الرسوم .............. 100$يتم جمع الودائع في وقت
التسجيل. التكلفة: معلقة

 ,Lily Mercogliano Easton ............ االتصال
lilymerc@gmail.com, 845-

232-0619
   www.smithpark.org  ...... الموقع االلكتروني

4-H CAMPS OF MASSACHUSETTS 
 مجموعة كبيرة من األنشطة Hتوفر مخيمات -4
 لألطفال من عمر 8 إلى 17 عاًما. معظمهم على

 حد سواء برامج يومية و ليلية من أواخر يونيو إلى
 أواخر أغسطس. بعضها لديها برامج لألطفال
 المعوقين. تتراوح معسكرات الليلة الواحدة بين

.510$ و 670$ في األسبوع
 اتصل بمكتب جامعة ماساتشوسيتس لإلرشاد
لمزيد من المعلومات عن كل معسكر: -781

891-0650
mass4h.org/resources/4-h-camps

MASS. AUDUBON SOCIETY
WILDWOOD CAMP  مخيم ويلدوود
 يقدم ويلدوود أنشطة مثل اإلبحار والمشي، فضال

 عن العلوم متعة واألنشطة الطبيعة مثل البيئة
.الغابات، والمعيشة المستدامة، وتتبع الحيوانات
 يمكن للمراهقين الذين يدخلون الصفوف 10-12
  Leaders-in-Training االشتراك في برنامج

 لمدة ثالثة أسابيع لالستمتاع بمتعة المخيم ومشاركة
 مواهبهم واستكشاف القضايا البيئية ومساعدة

 المعسكرين األصغر سنا. يمكن للمراهقين من سن
 17-14 أيضا المغامرة إلى مواقع جميلة حول
 نيو انغالند في أسبوع واحد في مغامرة رحلة

.المراهقين
ى ................... الصفوف 9-17 إل
Rindge, NH ............... الموقع

 التاريخ .......... يونية – 18 أغسطس :دورات
أسبوع 1  و2

 الرسوم .............. األسعار تختلف. المنح الدراسية
 المتاحة. للحصول على استمارة

 التقديم عن طريق االتصال أو البريد
.اإللكتروني

 الموعد النهائي ...... 1 مايو؛ االتصال أو زيارة
 الموقع اإللكتروني لتواريخ جلسات

المعلومات وأيام البيت المفتوح
-MAS-CAMP (627االتصال ............. -1-866

2267)
                                  1-781-259-2183

wildwoodcamp.org ..........الموقع االلكتروني
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS
 EXTENDED تمديد العام الدراسي

SCHOOL YEAR
 سيدير مكتب التعليم الخاص في مدارس بوسطن

 خالل (ESY) العامة خالل السنة الدراسية الممتدة
 صيف 2018. وقد ينصح الطالب ذوي اإلعاقة

 بأن يحضروا هذا البرنامج من  BPSفي مدارس
 أجل تقليل االنحدار الكبير للمهارات خالل الصيف.

 على ESY يتم اتخاذ قرار توصية الطالب إلى
 للطالب. ستحصل IEP أساس فردي من قبل فريق

 على معلومات ESY أسر الطالب الموصي بها
 ESY تفصيلية، بما في ذلك مدرسة وساعات

.المخصصة، وبعد ذلك في فصل الربيع
ى ................... الطالب IEP في له / لها ESY إل

التاريخ .......... 9 يوليو – 10 أغسطس
 الساعات......... 5 ساعات في اليوم، 5 أيام في

 األسبوع؛ ساعات محددة للموقع ليتم
نقلها إلى األسر قبل البرنامج

IEP وسيلة االنتقال... كما هو محدد من قبل
 الرسوم .............. مجاناً، يتم تقديم وجبة اإلفطار

والغذاء
 االتصال ............. لطرح أسئلة حول األهلية، يرجى

 االتصال بمعلم الطالب أو منسق التعليم
الخاص أو مدير المدرسة

4-H CAMP HOWE  
ECHO RESIDENT 

 يتم دمج الشباب بشكل كامل في كل جانب من
 جوانب برنامج المخيم من العيش في المقصورة إلى

 كل نشاط. مكان رائع للقاء األصدقاء الجدد وتعلم
 مهارات جديدة والحصول على المتعة. مخيمات

.شاملة أخرى متاحة ؛ اتصل لالستفسار
ى ................... االعمار 17-7  Co-ed ، إل

النوع ..............  برامج ليلية
Goshen, MA ............ الموقع

 الرسوم .............. قد تقدم المساعدة المالية لبعض
 برامجها. يرجى االتصال بالمخيم

.مباشرة لمزيد من التفاصيل
-Terrie Campbell, 413 ............. االتصال

268-7635
                                 office@camphowe.

com                                  
camphowe.org ...الموقع االلكتروني

BOSTON CENTERS FOR 
YOUTH & FAMILIES  

CAMP JOY
 كامب جوي هو برنامج عالجي وترفيهي لألطفال

 والكبار من ذوي اإلعاقات. تشمل األنشطة السباحة
 والرقص اإلبداعي والدراما. يتم تقديم وجبة اإلفطار

.والغداء
ى..............  سكان بوسطن من ذوي اإلعاقات ،  إل

 الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 22
عاًما

 ,BCYF Jackson-Mann ............ الموقع
Madison Park, و  Ohrenberger 

Community Centers
وسيلة االنتقال..... المقدمة من الباب إلى الباب

اللغات.............. يختلف حسب الموقع
 الوقت ...............  يحدد الحقا

الرسوم .............. 250$: 75$ إضافية لألشقاء
ext. 2402 االتصال ............. 617-635-4920

@Roberta.Smalls ....البريد االلكتروني
cityofboston.gov

boston.gov/bcyf ...الموقع االلكتروني

CAMP ALLEN 
 يوفر هذا المخيم السكني فرًصا للنمو والصداقة
 والمرح في بيئة خارجية لألطفال والكبار ذوي

.اإلعاقات النمائية والتحديات األخرى
ى..............  األعمار 6-90 إل

 ساعة واحدة من) Bedford, NH ............ الموقع
(بوسطن

التاريخ.............. جلسات لمدة أسبوع وأسبوعين
 يونيو - 25 أغسطس ؛ البيت 11                        

(المفتوح 2 مايو (تاريخ المطر 3 مايو
 الوقت ...............  التخييم الليلي

 الرسوم .............. 850$/ دورة أسبوع واحد :
 1,700$/  دورة 2 أسبوع ؛ المنح

 الدراسية والمساعدات المالية المحدودة
متاحة

 الموعد النهائي...... الخدمة بأسبقية الوصول: محدود
الفتح

 ,Michael Constance ............. االتصال
1-603-622-8471, michael@

campallennh.org
campallennh.org ...الموقع االلكتروني

CAMP HORIZONS
 البرامج السكنية والترفيهية لألطفال والكبار ذوي

 اإلعاقات النمائية. يستخدم الموظفون المدربون جيداً
.البرمجة اإليجابية لدعم المخيمين
ى..............  األعمار 8  و أكبر  إل

 التوحد ، ADHD ، Asperger ............ المسارات
 ، الشلل الدماغي ، متالزمة داون ،

-Prader اإلعاقة الذهنية ، متالزمة
Willi ، ضعف الكالم / التواصل

 South Windham, CT ............ الموقع
الوقت ...............  ليلياً

الرسوم .............. 2,947$/ 2 أسبوع
-Scott Lambeck, 860-456 ............. االتصال

1032, slambeck@horizonsct.
org

horizonsct.org ...الموقع االلكتروني

CAMP ISOLA BELLA
 كامب ايزوال بيال ، وهي جزيرة جميلة في وسط

.بحيرة توين ، هي للصم وضعاف السمع
ى..............  األعمار 17-8 (جلسات الشباب و  إل

 (المراهقين
 المسارات ............ اإلعاقة السمعية / ضعف السمع

 ، ضعف الكالم / االتصاالت. الترحيب
CODAs.

Taconic, CT ............ الموقع
الوقت ...............  ليلياً

 الرسوم .............. 975$/ 2 أسبوع، المساعدات
المالية متاحة

-Alyssa Pecorino, 860 ............. االتصال
899-1209, 

                                    IBDirector@asd-
1817.org      

.www.campisolabella ...الموقع االلكتروني 
org

CAMP JACK
 مخيم صيفي للشباب مرضى السكري. ما يلي

 يضمن صحة وسالمة المخيمين أثناء استمتاعهم
 في الموقع ، طبيب (RN) بالمخيم: ممرضة مسجلة

 أطفال محلي كمستشار معسكر الرعاية الصحية ،
 والموظفون الذين تم تدريبهم من قبل معلم مرضى
 وأعضاء هيئة التدريس ،(CDE) السكري معتمد
 وأول المساعدات والسياسات CPR المعتمدين في
 واإلجراءات في االمتثال لوزارة الصحة العامة ،

 والوقت المحدد الختبار الجلوكوز في الدم والموقع
 ، يتبع نظام السكري ، الوجبات الخفيفة المناسبة
 والمشروبات المقدمة ، عضو معتمد في جمعية

 عضو في تعليم ، (ACA) المخيم األمريكي
(DECA) السكري و جمعية التخييم

ى..............  األعمار 5-14 الشباب ذوي اإلعاقة،  إل
أقرناهم،  واألصدقاء

Rehoboth, MA ............ الموقع
ً الوقت ...............  ليليا

الرسوم .............. 150$/ أسبوع
االتصال ............. 508-679-5233

/peopleinc-fr.org ...الموقع االلكتروني 
programs/diabetes-

association-inc

CAMP SHRIVER AT UMASS 
BOSTON 

 األطفال الذين يعانون Camp Shriver يجمع مخيم
 من إعاقة ذهنية ونمائية ، ومن دونها ، بحيث تتاح

 لهم الفرصة لتحسين مهاراتهم الرياضية ومهاراتهم
 االجتماعية واحترامهم لذاتهم ، مع تطوير عالقات
 إيجابية بين األقران وتكوين صداقات جديدة. 50 ٪
 من المخيمين هم من األطفال ذوي اإلعاقة و 50 ٪

.هم من األطفال دون إعاقة
ى..............  األعمار 8-12  إل

UMass Boston, Dorchester ............ الموقع
 وسيلة االنتقال ........ مجاناً من مواقع االستالم /

التوصيل في عدة مناطق األحياء
الوقت ...............  8:30 صباحاً – 2:00 ظهراً

 الرسوم .............. 25$ رسوم التسجيل إذا تم
 القبول: يتم تقديم اإلفطار، الغذاء،

وجبات خفيفة، معدات التخييم
الموعد النهائي...... لتقديم االستمارات 1أبريل

 ,Samantha Sears ............. االتصال
Samantha.Sears@umb.edu, 

617-287-7250
/www.umb.edu التسجيل ....... على االنترنت

csde
/www.umb.edu/csde ...الموقع االلكتروني

camp_shriver/umass_boston

CAMP STARFISH 
 يخدم هذا المخيم في نيو هامبشاير األطفال ذوي
 االختالفات العاطفية والسلوكية والتعلمية. نسبة

.الموظفين إلى المعسكر هي 1 إلى 1
ى..............  األعمار  15-7  مع إعاقات عاطفية،  إل

سلوكية وتعليمية
 ميل منRindge, NH(  70 ............ الموقع

(بوسطن
وسيلة االنتقال ........ مقدمة من بوسطن

التاريخ............... 24 يونية  - 18 أغسطس
الوقت ...............  مخيم ليلي

  الرسوم .............. 1,475$ 5أيام ;  $4,050
 14يوم ; 5,250$ 19يوم ;المنح

الدراسية حسب االحتياجات
الموعد النهائي...... الخدمة بأسبقية الوصول

االتصال ............. 978-368-6580
campstarfish.org ...الموقع االلكتروني

THE BRIDGE CENTER 
 SUMMER DAY مخيم صيفي يومي

CAMP
 يعد "بريدج سنتر" معسكًرا يوميًا لألطفال والشباب

 Asperger الذين يعانون من متالزمة أسبرجر
 والتوحد ، واإلعاقات االجتماعية والعاطفية ،

 ، واإلعاقات العصبية والعضلية ، وغيرها من
 االضطرابات. يمكن للمخيمين االستمتاع بركوب
 الخيل والسباحة وركوب القوارب وصيد األسماك

 والموسيقى والرقص والفنون والحرف اليدوية
 والطهي والرياضة والرماية. قم باالتصال لجدولة

.التقييم
ى..............  األعمار  22-4  من جميع القدرات إل

Bridgewater, MA ............ الموقع
 Joseph Lee وسيلة االنتقال ........ متاحة من موقع

School, Dorchester،$100/ 
األسبوع

 التاريخ............... 25 يونية  - 24 أغسطس :العديد
من الفترات لالختيار من 1-6 أسابيع

 الوقت ............... 8:30 صباحاً – 2:00 ظهراً:
اليوم الممتد حتى الساعة 5 مساًء

 الرسوم .............. 550$/أسبوع : اليوم الممتد
برسوم أكثر

الموعد النهائي......  30 مارس
-Abby Ross, 508-697 ............. االتصال

7557 ext. 12, aross@
thebridgectr.org

www.thebridgectr.org ...الموقع االلكتروني

CAMPS FOR CHILDREN 
WITH DIABETES

 في هذه األيام وفي المخيمات الليلية ، يستمتع
 األطفال بالرياضة والسباحة والترفيه والدعم

 والصداقة أثناء تعلمهم كيفية العيش مع مرض
 السكري من النوع األول. قد يحضر أيضا األشقاء

.غير المصابين بالسكري واألصدقاء. التسجيل $50
BARTON DAY CAMP BOSTON 

ى..............  األعمار  15-6  مع مرض السكري.  إل
 قادة في التدريب ، الذين تتراوح

أعمارهم بين 14-15
 St. John’s Preparatory ............ الموقع

School,  Danvers
وسيلة االنتقال ........ متاحة من بوسطن

  التاريخ............... 27-23  يونية
الوقت ............... 9:00 صباحاً – 4:00  مساًء
الرسوم .............. 650$: المنح الدراسية متاحة

FC/FS الموعد النهائي...... الخدمة بأسبقية الوصول
االتصال ............. 508-987-2056

/bartoncenter.org/bcsite ...الموقع االلكتروني
node/13

CLARA BARTON CAMP FOR 
GIRLS 

ى..............  بنات األعمار  16-6   مع إعاقات إل
North Oxford, MA ............ الموقع

 التاريخ............... 24 يونية  - 11 أغسطس :
الفترات  3,2,1أسابيع

الوقت ............... تخييم ليلي
 الرسوم ..............أسبوع واحد: $1,325 :

 أسبوعين: 2,535$: ثالثة أسابيع ::

4,045$منح دراسية متاحة
/FC الموعد النهائي......  الخدمة بأسبقية الوصول

FS
االتصال ............. 508-987-2056

/bartoncenter.org/bcsite ...الموقع االلكتروني
node/13 

JOSLIN CAMP FOR BOYS 
ى..............  بنين األعمار  16-6   مع إعاقات إل

Charlton, MA ............ الموقع
 التاريخ............... 24 يونية  - 11 أغسطس :

الفترات  3,2,1أسابيع
الوقت ............... تخييم ليلي

 الرسوم ..............أسبوع واحد: $1,325 :
 أسبوعين: 2,535$: ثالثة أسابيع ::

4,045$ منح دراسية متاحة
/FC الموعد النهائي......  الخدمة بأسبقية الوصول

FS
االتصال ............. 508-248-5220

/bartoncenter.org/bcsite ...الموقع االلكتروني
node/13

CARROLL CENTER FOR 
THE BLIND

CARROLL KIDS 
 كارول كيدز هو برنامج تثقيفي وترفيهي لمدة

 أسبوع يساعد األطفال من خالل طريقة برايل ،
 والتكنولوجيا المساعدة ، والمهارات االجتماعية ،

.والتوجيه ، وبناء الوعي الذاتي والثقة
 يحتوي مركز كارول أيًضا على العديد من البرامج

 التي تُعلم ، SailBlind للمراهقين و
.األطفال المكفوفين باإلبحار

ى..............  الطالب الذين يدخلون الصفوف 1-5  إل
الذين يعانون من ضعف البصر

 ,Centre St., Newton الموقع ............ 770
MA

 التاريخ............... 27-23 يونية
 الوقت ............... خيارات يومية وليلية ؛ االتصال

 للحصول على التفاصيل ؛ أيام
 المعلومات هي 4 أبريل و 2 مايو و 6

يونيو و 10:00  صباًحا و 1:30 مساًء
 الرسوم .............. يختلف. التمويل المتاح من خالل

 وكاالت الدولة للمكفوفين
/FC الموعد النهائي......  الخدمة بأسبقية الوصول

FS
@Kathy Felt, kathy.felt ............. االتصال

carroll.org, 617-969-6200 
ext. 216

carroll.org ...الموقع االلكتروني

MASS. GENERAL HOSPITAL 
ADVENTURE SUMMER CAMP 

 .Mass مخيم المغامرات ، الذي يديره برنامج
General Hospital for Children Aspire 
 هو برنامج يومي صيفي مملوء بالمتعة مدته 6 ،

 أسابيع. يشارك األطفال في أنشطة المعسكرات
 اليومية النموذجية ، مثل السباحة ، والمشي لمسافات

 طويلة ، وركوب القوارب ، واستكشاف الطبيعة ،
 والرحالت الميدانية ، والفن ، والدراما ، والطهي

 ، واأللعاب أو اليوجا. أثناء مشاركتهم في هذه
 األنشطة الممتعة ، يحصل المخيمون أيًضا على
-Aspire’s state المنهج المتطور الذي تقدمه

of-the-art ، والتدخالت ، والتدريب االجتماعي 
 والدعم التي تتشابك طوال اليوم. يمكن للمعسكرين

 :التسجيل في المخيم في أي من الموقعين
Charlestown أو Hale Reservation في 

Westwood. يذهب معسكر تشارلزتاون إلى هيل 
.مرتين في األسبوع

ى..............  األعمار 15-5  مع اإلعاقات  إل
 االجتماعية والمعرفية والعاطفية

والسلوكية
 Charlestown Boys & Girls ............ الموقع

Club and Hale Reservation, 
Westwood

 وسيلة االنتقال..... الحافلة متاحة من أمام
Charlestown إلى Hale

التاريخ...............5  يوليو10-أغسطس
  الوقت ...............األثنين، الثالثاء..، الجمعة 8:45

 صباًحا
   مساًء  :األربعاء،8:45  2:45                             

 صباحاً – 1 ظهراً
                         Adventure Camp Junior، 

األثنين.- : Hale األعمار 7-5 ، في
الجمعة 8:45   صباحاً – 1 ظهراً

 الرسوم................ 5,500$   6 أسابيع: $5,050
junior camp لألعمار 5-7

المنح الدراسية متاحة                                 
الموعد النهائي....... 4 يونية

االتصال ............. 781-860-1900
                                   mghaspire@

partners.org
/massgeneral.org ...الموقع االلكتروني

children/aspire/services/
summer-camp.aspx

 للمساعدة في العثور على مخيم لألطفال ذوي
... اإلعاقة، اتصل

االتحاد لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
  FCSN’s  يسرد دليل المخيمات الصيفية

Summer Fun Camp Directory أكثر 
.من 200 مخيم لألطفال ذوي اإلعاقة

 يمكنك تحميل البرنامج مجانا من موقعه على
.   fcsn    االنترنت. 800-331-0688

org/camps 
 مخيمات االحتياجات الخاصة ومعارض

ماساتشوستس
Special-Needs Camps & Fairs 

Massachusetts
www.spedchildmass.com/camps-

special-needs-massachusetts-
autism-aspergers

 Boston - حدائق بوسطن والوصول للترفيه
parks and recreation access

 accessrec.org/programs-services/
summer-camp/

المخيمات والبرامج لألطفال
 ذوي االحتياجات الخاصة 

 في حين أن العديد من المخيمات يمكن أن تستوعب األطفال ذوي اإلعاقة، فهذه مصممة لمساعدة األطفال الذين يواجهون تحديات محددة طبياً وغيرها. إذا كنت
المالية المساعدات  المخيم، أسأل دائما عن  .ال تستطيع تحمل مصاريف 
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Communications Office
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2300 Washington St.    Roxbury MA 
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617-635-9265

BOSTON SCHOOL COMMITTEE
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Hardin Coleman, Vice-Chair

Alexandra Oliver-Dávila
Michael O'Neill
Jeri Robinson

Regina Robinson
Dr. Miren Uriarte
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 المشرف

Tommy Chang, Ed.D.

SUMMER STUFF EDITOR

 محرر االشياء الصيفية
Wendy Feign

فبراير/شباط 2018
 ال تميز مدارس بوسطن العامة على أساس العرق أو
 اللون أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس / النوع أو الهوية

 الجنسية أو المعتقدات الدينية أو األصل القومي أو النسب
 أو االنتقام أو التوجه الجنسي أو الوراثة أو الوضع

 العسكري وال تتسامح مع أي شكل من أشكال التخويف
.والتهديد واإلكراه و / أو المضايقة

برامج عطلة ابريل
برامج عطلة ابريل

FRANKLIN PARK ZOO
ى ................... االعمار 7-12 إل

 ,Franklin Park Zoo ............... الموقع
Dorchester

الوقت ............... 9:00 - 3:45 مساًء
 الرسوم............... 235$لألعضاء، 275$ لغير

األعضاء
الوعد النهائي........ الخدمة بأسبقية الوصول

االتصال ............ 617-989-3742
                       education@

zoonewengland.org
.zoonewengland ...... الموقع االلكتروني

org
GIRL SCOUTS

ى ................... الفتيات في الصفوف  K-5 إل
و 6-10

 ,Camp Cedar Hill ............... الموقع
Waltham

الوقت ............... 9:00 - 4:00 مساًء
 وسيلة االنتقال ....... مواصالت مقدمة من

Boston ، Mattapan ، , 
Hyde Park ، Dorchester ، 

Roxbury ، West Roxbury ، 
Roslindale ، , South End

 أو $50 $60  (K-5) ...............الرسوم
 (10-6) / في اليوم ؛ باإلضافة إلى

 40$ رسوم األعضاء إن لم يكن
عضوا ؛ المساعدات المالية المتاحة

االتصال ............ 617-350-8335
gsema.org ...... الموقع االلكتروني

BROOKLINE ARTS 
CENTER مركز بروكلين للفنون 

ى ................... االعمار 5-11 إل
 ,.Monmouth St ............... الموقع

Brookline
  الوقت ...............  9:00 صباحاً - 2:00 مساًء :

 8:00 - 5:30 مساًء  اليوم الممتد
اختياري

 الرسوم............... 320-255$ + رسوم
 الخامات: 40$ الصباح و $60

المساء لليوم الممتد
االتصال ............ 617-566-5715

 ...... الموقع االلكتروني
brooklineartscenter.com

BOSTON PARKS & 
RECREATION 

 حدائق بوسطن واالستجمام
الرياضي البنات   مهرجان 

 تتمتع الفتيات بجو من الحرية واالستكشاف
.والتحديات الفردية

ى ................... االعمار 11-14 إل
 Columbus الموقع ............... 1350

Avenue, Roxbury
الوقت ...............  8:30 صباحاً - 3:00 مساًء

ً الرسوم...............  مجانا
االتصال ............ 617-961-3093

.apm ...... الموقع االلكتروني
activecommunities.com/

cobparksandrecdepart
Contact ......................... 617-961-3093
Website .........apm.activecommunities.

com/cobparksandrecdepart

مزيد من األفكار لصيف عظيم

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

PartnerBPS.org
؟ تفقّد PartnerBPS ما هو

• PartnerBPS.org هو عبارة عن منصة شراكة عبر 
 اإلنترنت للطالب واألسر والمدارس والشركاء في المدارس والمجتمع.

 إلى ربط الطالب واألسر واألعضاء اآلخرين في PartnerBPS يسعى
 بفرص عالية الجودة مقدمة من شركاء- مجتمع مدارس BPS مجتمع

BPS.

 تعّرف على المزيد حول مواعيد التسجيل ، والجدول الزمني ، •
 واللغات المتوفرة ، وأنشطة البرنامج ألكثر من 120 برنامًجا صيفيًا مقدمة

 www.partnerBPS.org لطالب مدرسة بوسطن العامة من خالل زيارة
:ثم ،

 ;  "Search Programs" الضغط على
 ; ”Summer”  “Service Delivery Time“ اختار 
 ; لمشاهدة كل البرامج الصيفية "Search" الضغط على 
 ; للتصفح "View Program Profile " اختار 

Books etc.
 للحصول على أفكار حول الكتب واألفالم وغيرها من وسائل الترفيه

 لألطفال ، تحقق من هذه المواقع. إذا لم يكن لديك جهاز كمبيوتر ، فانتقل
.إلى مكتبتك المحلية. لديهم أجهزة كمبيوتر مع اإلنترنت متاحة للجمهور

www.bpl.org
 DVD مجانًا ، أقراص MP3 تنزيالت ، BPS قوائم القراءة الصيفية

ً (والكتب (أيضا
www.reading.org 

عناوين الكتب الموصي بها حسب الفئة العمرية
www.ala.org/alsc

قوائم الكتب ومقاطع الفيديو ومواقع الويب الحائزة على جوائز لألطفال
www.parents-choice.org 

مراجعات الكتب ومقاطع الفيديو والبرامج التلفزيونية وبرامج األطفال

Boston Central
www.bostoncentral.com

 يقوم موقع بوسطن سنترال بسرد مئات األحداث والمخيمات والطبقات
.والبرامج والرياضة واألنشطة في بوسطن وبالقرب منها لجميع األعمار

Stay healthy!
www.kohlshealthyfamilyfun.org

 متعة صحية لألطفال والعائالت هو صحيح في منطقتكم! هذا الموقع
 من مستشفى بوسطن لألطفال مليء باألفكار لألنشطة والطهي الصحي
 واألكل على الميزانية (بما في ذلك الوصفات السهلة) والمزيد. باللغتين

.اإلنجليزية واإلسبانية
 Kohl’s Cares™.مدعوم من قبل

Mass. DCR
www.mass.gov/dcr

 حمامات سباحة وشواطئ  (DCR) يضم قسم الحفظ واالستجمام
 ومالعب رياضية وحدائق الحيوان ومسارات للدراجات ومواقع

 المخيمات ومالعب الجولف ومواقع لإلبحار ومالعب التنس وكرة السلة
 ومسارات المشي والركض وبرامج التاريخ الطبيعي وصيد األسماك.

 مشاهدة الطيور ، أماكن النزهة ، التجديف ، مالعب الكرة ، المالعب ،
.المسرح ، الحفالت الموسيقية ، المتاحف - كلها مجانية أو غير مكلفة

من أين تحصل على المساعدة
في العثور على مخيم صيفي

ما الذي تبحث عنه في
المخيم الصيفي أو البرنامج

 بعد اختيارك للمخيمات أو البرامج التي تعمل بشكل أفضل مع جدولك الزمني والذي سيكون األكثر إثارة
.لالهتمام طفلك، احصل على المزيد من المعلومات عنها. اتصل بكل مخيم وقم بطرح الكثير من األسئلة

:بعض األسئلة التي يجب طرحها على موظفو البرنامج والمخيم
 هل المعسكر أو البرنامج معتمد أو مرخص؟ إذا كان األمر كذلك ، فمع من؟ إذا لم يكن كذلك ، فلماذا •

ال؟
 ما هو التدريب الذي يتلقاه موظفي المخيم حول السالمة و اإلشراف و االستشارة وحل المسائل •

وغيرها من القضايا الفريدة للعمل مع األطفال الصغار؟
 هل يشمل السعر كل شيء ، أم أن هناك رسوًما إضافية للنقل ، وخدمة الطعام ، والمبيت ، والتسجيل ، •

والمالبس ، وما إلى ذلك؟
إذا تم توفير وسائل النقل، ما هي الطرق المحددة؟ •
إذا لم يتم تقديم أنشطة ما قبل المخيم وبعده ، فمن هو مع األطفال وماذا سيفعلون؟ •
هل توجد أنشطة تنافسية (مثل الفرق الرياضية الجماعية)؟ هل طفلك مرتاح بمستوى المنافسة؟ •
 كيف يمكن لآلباء البقاء على اتصال مع أطفالهم أثناء المخيم؟ هل المكالمات الهاتفية أو البريد •

اإللكتروني مسموح به؟
كيف يلبي المخيم احتياجاته الغذائية و المادية الخاصة؟ •
هل يتواجد هناك منزل مفتوح قبل بدء المخيم حتى يتمكن لآلباء من التجول بالمخيم ومقابلة المدير؟ •
هل يتوافر هناك أيام للزيارة؟ •

  American Camp Association, New England من
781-541-6080   acanewengland.org

 تربط جمعية المخيم األمريكي ، نيوإنجالند األطفال بمخيمات ليلية في جميع واليات نيوإنجالند وتقدم إرشادات
 في نيوإنجالند دلياًل ACA New England وموارد بحث شخصية مجانية عن المخيمات. تنشر هيئة
 سنويًا إلى المعسكرات المعيشية والسكنية المعتمدين التي تتضمن أسئلة تطلب من مدير المخيم النصيحة
 بشأن العثور على مخيم. يمكنك الحصول على الدليل عبر اإلنترنت أو طلب نسخ عن طريق الهاتف أو

 .البريد اإللكتروني
Cambridge Camping

617-864-0960    cambridgecamping.org
 يساعد برنامج كامبريدج للتخييم الليلي المنح الدراسية العائالت في العثور

  .على منح دراسية للعديد من المعسكرات الليلية. سكان بوسطن مؤهلون لهذه الخدمة
boston.mommypoppins.com

 هذا الموقع مكتوب بواسطة األهل. لديه دليل التخيم وتحميل األفكار لدروس وأنشطة لألطفال من جميع
األعمار

National Camp Association, Inc. 
800-966-CAMP (2267)    summercamp.org

.توفر هذه الخدمة إحاالت إلى مخيمات الليلية

 ال تقدم مدارس بوسطن العامة أو موظفوها
 بأي تأييد أو توصية أو تمثيل فيما يتعلق
 بمدى مالءمة أو أولوية ألي برنامج أو

 في BPS مؤسسة أو مورد غير مدرج في
.هذا المنشور

 مراكز ترحيب مدارس2018
بوسطن العامة ابريل

مفتوح ROXBURY WELCOME فقط مركز
the Bolling Buildingفي 

2300 Washington St., 2nd floor
617-635-9010

 االثنين / الثالثاء / الخميس: 8:30 صباًحا •
- 5:00 مساًء

األربعاء: الظهيرة – 7:00 مساًء •
الجمعة: مغلق •

:مغلق
.العطالت الفدرالية والوالية والمدينة

هل تبحث عن أفكار صيفية للطالب األكبر سنًا؟
ً مدارس بوسطن العامة أيضا

.لطالب المدارس االبتدائية .Summer Stuff Jr تنشر منشور
، متوفر في مارس 2018 في المدارس والمكتبات ومراكز األحياء

:  BPS وعلى موقع
bostonpublicschools.org/summer


