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 بالتأكيد، انه اآلن فصل الشتاء ... ولكن الصيف قادم في الطريق، والوقت لعمل
 هو المكان المناسب للعثور على Summer Stuff .خططك الصيفية هو اآلن
 المدارس الصيفية والمخيمات والبرامج واألنشطة والوظائف. هناك الكثير من
 األشياء العظيمة التي يمكن القيام بها في وحول مدينة بوسطن. يمكنك أن تأخذ

 دروس الرقص، وتتعلم أن تبحر أو تلعب الغولف، وأن تمثل في مسرحية،
 والتطوع في متحف أو مأوى للمشردين، والتخطيط للكلية ، تحصل على وظيفة ,
 تدرب في مختبر العلوم أو في مزرعة، والذهاب إلى األفالم والحفالت الموسيقية

)... المجانية )يمكنك أيضاً أن تعمل حتى على مهاراتك في الرياضيات

 مليء باألفكار الجيدة. اقرأ من خاللها ، ضع دائرة حول تلك التي Summer Stuff هل تحتاج إلى أفكار؟      
 تهمك، ثم قم بزيارة مواقعهم االلكترونية أو اتصل. فهم في انتظار أن يسمعوا منك. ويمكن االطالع على معظم هذه

 استخدم محرك البحث للعثور بالضبط على ما تريده. بعد ذلك، قم بالتقديم — .PartnerBPS.org البرامج في
.اآلن. العديد من البرامج "من يأتي أوالً / يخدم أوالً" ، وتمتلئ بسرعة

 في كثير من الحاالت، يمكنك تقديم طلب عبر اإلنترنت أو طباعة االستمارة من خالل الموقع االلكتروني. ال      
 تقم بالتأجيل من تكلفة بعض البرامج. فالعديد لديهم منح دراسية أو يخفضوا من الرسوم اعتمادا على ما تستطيع

 العائالت دفعه وهم يبحثون عن طالب بوسطن. فقط إسأل  في الواقع، بعض البرامج هي فقط للطالب الذين يذهبون
!إلى مدارس بوسطن العامة. حظا سعيدا - تمتع بصيف عظيم

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 التى 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 مستشاره التوجيهى أو معلمه

ACHIEVE
 هو برنامج تعليمي خالي من الرسوم الدراسية

 تخدم األطفال ذوي الدخل المنخفض ، واألطفال
 في سن المدرسة المتوسطة في بوسطن. يوفر

 اإلثراء األكاديمي واالجتماعي من خالل برنامج
 صيفي صارم وجذاب وتعليم ودعم مستمر ،
 لزيادة المهارات األكاديمية Achieve يسعى

 للطالب ، والتحفيز والثقة بالنفس ووضعهم على
.الطريق إلى الكلية

إلى .............. الصفوف 6-12
 Noble and Greenough  .......... الموقع

School, Dedham 
النقل ...........  نعم

التاريخ ............ 25 يونيو - 2 أغسطس
الوقت ........... 8:30 صباحا - 3:30 مساء

الرسوم ...........  بدون رسوم
    Nora Dowley-Liebowitz........... االتصال
، 781-320-7125، achieve@nobles.edu

 التسجيل ...... يتم أثناء تعيين الباحثين خالل سنتهم
 الدراسية السادسة ، ويجب على العائالت إكمال

 الطلب )المقرر في مارس( والجلوس لمقابلة مدير
Achieve.

.www ......... الموقع اإللكترونى
theachieveprogram.org

AFRICAN COMMUNITY 
ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF NEW ENGLAND INC. 
(ACEDONE) 

SUMMER ACADEMIC AND 
ENRICHMENT

 على أساس )ACEDONE( تم تصميم برنامج
 البحث الذي يوضح أن المشاركة األكاديمية

 الصيفية تضيق الفوارق في اإلنجاز بين الطالب
 ذوي الدخل المنخفض وأقرانهم. خدمة مجتمع
 شرق أفريقيا لمدة 14 عاًما ، أصبحت جزًءا

.محبوبًا من صيف طالبنا
 :Serving ,إلى .......... الصفوف 1 - 8

Jamaica Plain, South Boston, Roxbury, 
Roslindale, South End, Dorchester, 

Charlestown, Mattapan
 Hennigan School, Jamaica........ ...... الموقع

Plain, 
..................... ..... التاريخ يوليو – 16 أغسطس 8
................ ...... الوقت صباحا - 3:30 مساء 8:30 

الرسوم ............  بدون رسوم
قائمة االنتظار ، FC / FS ............ الموعد النهائي

االتصال .................  زينا محمد ، -857-225
8123 ، zeena.mohamed@acedone.org

 التسجيل ...............  قم بإكمال طلب التسجيل. يتم
 تشجيع أولياء األمور على زيارة البرنامج ومشاهدة

.البرامج ومقابلة الموظفين
acedoneboston.org  : الموقع

ALLIANCE FOR INCLUSION 
AND PREVENTION 

SUMMER SPOT - SUMMER LEARNING 
PROGRAM

 هو برنامج للتعلم لمدة يوم كامل لمدة 5 أسابيع في
 لطالب المدارس المتوسطة Frederick مدرسة

 الذين تمت إحالتهم من قبل معلميهم والعاملين
 االجتماعيين في المدارس لتلقي دعم أكاديمي

 وعاطفي واجتماعي إضافي. يركز تطبيق
Summer Spot على األكاديميين وتطوير 

.SEL مهارات
............................... .......... إلى الصفوف 5 - 7
 Frederick Pilot Middle.............. ...... الموقع

School, 270 Columbia Road, Dorchester
....................... ..... التاريخ يوليو – 9 أغسطس 8

الوقت ...... 9 صباحا – 3 مساء
الرسوم ...... بدون رسوم

 ,Susan Lovett, 617-778-4023.... ... اإلتصال
slovett@aipinc.org

 التسجيل .....  أولياء األمور يكملون حزمة تسجيل
Summer Spot في فصل الصيف ، وهي متاحة في 
 في مايو ويونيو ، ثم تعيد الحزم Frederick مدرسة
.Frederick المكتملة إلى المكتب الرئيسي لمدرسة

www.aipinc.org ..... الموقع اإللكترونى

ANOTHER COURSE TO 
COLLEGE 

HYDE PARK SUMMER ACADEMY
 ركزت األكاديمية الصيفية ، بما في ذلك استرداد

 BCLA و New Mission االئتمان للطالب في
 على مساعدة الطالب للحصول على ، ACC و

.االئتمانات والتخرج في الوقت المناسب
........................................ إلى الصفوف 9 - 12

 Metropolitan Ave., Hyde الموقع ......612
Park 

التاريخ ..... 8 يوليو – 2 أغسطس
الوقت ..... 8 صباحا – 30: 12 مساء

....... ... اإلتصال Danielle Murray, 617-817-
4520, dmurray@bostonpublicschools.org
...... .... التسجيل  التوصيات والقوائم من المستشارين

.التوجيه

BELLXCEL
(FORMERLY BELL – BUILDING EDUCATED 

LEADERS FOR LIFE) 

BELLXCEL RISING SCHOLARS
BellXcel هي عبارة عن خبرة تعلم صيفية لمدة 
 خمسة أسابيع تجمع بين الدعم األكاديمي والمرح

 وأنشطة اإلثراء المباشر إلعداد طالب الصف
.التاسع الصاعد للنجاح في المدرسة الثانوية

 إلى ........الصف 8  الحاضرون بمدارس بوسطن
 العامة خاصة هؤالء الذين سوف يحضرون أو

  Charlestown High School المعتبرين بمدارس
.فى خريف 2019

................... ..... الموقع 240 Medford Street, 
Charlestown

وسيلة اإلنتقال ...... نعم
............................. التاريخ يوليو – 9 أغسطس 8

الوقت ...... 8 صباحا – 2 مساء
..................................... ..... الرسوم بدون رسوم

FC/FSالموعد النهائى ......... 1 يونيو أو
....................... ..  اإلتصال Damon Johnson,  

410-338-0214, djohnson@bellxcel.org
 التسجيل ...... يمكن لطالب الصف الثامن التواصل

 مع مستشاريهم في المدارس المتوسطة أو البريد
 لمزيد. ، Christophe Teulet-Cote اإللكتروني

 من المعلومات ورابط لنموذج التسجيل مساعد
@cteuletcote مدير مدرسة تشارلزتاون الثانوية

bostonpublicschools.org
www.bellxcel.org......الموقع اإللكترونى

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

  BPS.......... مدارس بوسطن العامة
 الصف …....... - الصف الحالي الذي توجد به

حالياً
 الوقت.......... اإلثنين – الجمعة ما لم ينص على

خالف ذلك
 وسيلة االنتقال ........ - تحدد ما إذا كان هناك

نقل إلى الجهة
   FC/FS............ًمن يأتي اوالً، يُخدم اوال 

 بعض البرامج تسمي هذا "القبول
."المتداول

ASAP……….  بأسرع ما يمكن . بكلمات 
.أخرى اآلن

الموعد النهائي- آخر يوم للتقديم الموعد النهائي

Arabic
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الُربع الخامس BPS 5 تابع، مدارس
BOSTON GREEN ACADEMY

BGA SUMMER ACADEMY
 برنامج إثراء صيفي للصفوف 8-6 وبرمجة

.استرداد االئتمان للصفوف 9-12
إلى .............الصفوف 6 - 12

Warren Street, Brighton الموقع .......20
التاريخ ........ 8 يوليو – 9 أغسطس

 ,Jodi Then, 617-635-9860 ...... اإلتصال
jthen@bostongreenacademy.org

 التسجيل ...... الطالب من خالل إجراءات التسجيل
 الطالب الذين BGA كما ستحدد .BPS الصيف

 سيستفيدون بشكل كبير من اإلثراء ومن يحتاجون
 إلى بناء المهارات و / أو استعادة االئتمانات المفقودة

.تلقي األولوية BGA والتوصية بهم. طالب

BOSTON SCORS
SUMMER LEARNING ACADEMY

 تخدم 140 طالب في الصف الرابع والخامس
 والسادس )100 في ماريو أومانا في شرق

 بوسطن و 40 في جرو في هايد بارك(. يشارك
 تدرس من BPS الطالب في دورات تعلم الصيف

 قبل المعلمين المرخصين ، فضال عن كرة القدم
 والفنون والرحالت الميدانية التي يقودها موجهين

Scores مدربين.
 East Boston, Hyde إلى ........ الصفوف 3 - 5

Park and neighboring schools
 ,Umana, 312 Border Street ...... الموقع

East Boston and Grew Elementary, 40 
Gordon Avenue, Hyde Park 
التاريخ ..... 8 يوليو – 9 أغسطس

الوقت ...... 30 : 8 – 30 : 2
الرسوم .... بدون رسوم

FC/FS ......... الموعد النهائى
 ,Ive Mendoza, 617-553-4705 ... اإلتصال

ivelisse@bostonscores.org
 التسجيل .......يتم توزيع طلبات االلتحاق. يلتحق
 الطالب بالمكاتب الرئيسية في مدرستهم بحلول 1

يونيو
.www.bostonscores........الموقع اإللكترونى

org

BOYS & GIRLS CLUBS OF 
BOSTON 

HENNIGAN BOYS & GIRLS CLUB
.Hennigan البرنامج الصيفي لخدمة طالب

 إلى ...... يحتاج طلبة الصفوف -3 5 لدعم أكاديمى
 إضافى خالل الصيف

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

التاريخ ..... 1 يوليو – 9 أغسطس
الرسوم ....رسوم العضوية السنوية 25 دوالر

........... ... اإلتصال Marisol Ayala, 617-905-
2476, mayala@bgcb.org

 التسجيل ... يتم التسجيل خالل األسابيع القليلة األولى
.من المدرسة. طلبات العضوية موجودة على الموقع

 www.bgcb.org ..... الموقع اإللكترونى

BOYS & GIRLS CLUBS OF 
BOSTON

ORCHARD GARDENS SUMMER 
LEARNING

 الصيفية للتعلم ، بالشراكة مع BGCB أكاديمية
 مدارس بوسطن العامة ، هي فرصة صيفية مثالية

 للطالب إلبقاء عقولهم مشاركة بينما يتمتعون
.بروح الصيف

 Orchard إلى ..... طالب الصفوف 4 - 6 من
Gardens  والذين يشعر معلميهم أنهم فى حاجة للدعم 

 .أثناء الصيف
 Orchard Gardens, 906 Albany ...... الموقع

Street, Roxbury
التاريخ ..... 8 يوليو - 16 أغسطس

-Russell Lamberti, 617-686 ... اإلتصال
9499, rlamberti@bgcb.org

 التسجيل .....  سيتم استهداف الطالب الذين يحتاجون
 إلى دعم هذا الصيف. سيحضر الطالب جلسة إعالمية.

 سيتم إرسال المعلومات إلى المنزل للحصول على
 درجات محددة. إذا كانت العائالت مهتمة بالتسجيل ،

 فيمكنها إكمال نموذج االتصال وستتم دعوتها لحضور
 لمنزل مفتوح. سوف يجتمعون مع الموظفين وإعطائهم
 الفرصة الستكمال األعمال الورقية. سنبدأ عملية تقديم

.المعلومات في األسبوع األول من شهر مارس
www.bgcb.org .... الموقع الإللكترونى

BOYS & GIRLS CLUBS OF 
BOSTON 

SUMNER SUMMER LEARNING 
ACADEMY

.تقدم برامج تعليمية وأنشطة تثقيفية للطالب
 إلى ...... الصفوف 3 – 5 اسبقية التسجيل يعطى

Irving Schools للطالب فى الصيف و
 Irving School, 105 Cummins ..... الموقع

Highway, Roslindale 
التاريخ .... 1 يوليو – 2 أغسطس

الموعد النهائى ....... 24 مايو
 ,Nina Vansuch, 617-363-9938 ... اإلتصال

nvansuch@bgcb.org
www.bgcb.org .... الموقع اإللكترونى

BREAKTHROUGH GREATER 
BOSTON 

6TH - 12TH GRADE COLLEGE 
ACCESS PROGRAM

 يوفر ست سنوات من برامج الوصول إلى الكلية
 للطالب الذين يتمتعون بحماس كبير. من خالل

 برامجنا الدراسية المجانية على مدار العام لطالب
 المدارس المتوسطة والثانوية ، نلهم اإلثارة للتعلم

 وضمان أن كل طالب قادر على الحصول على
.القبول في كلية لمدة 4 سنوات

 إلى ........ الصفوف 6 – 12 برنامج إلزامى الصف
 . السادس

 ,New Mission High School ......... الموقع
665 Metropolitan Avenue, Hyde Park

وسيلة اإلنتقال ...... نعم
التاريخ ........ الوقت الحالى – 30 أغسطس

الوقت ....... 8:00 صباحاً - 3:30 مساء
الرسوم ...... بدون رسوم

-Paulina Murton, 617-349 ...... اإلتصال
6647, pmurton@btgbmail.org

 التسجيل ....... يتقدم الطالب لالنضمام إلى البرنامج
 في المدرسة المتوسطة ويظلون مسجلين في المدرسة

 الثانوية. يكمل الطالب والعائالت تطبيقًا يمكن
 Breakthrough الوصول إليه من خالل موقع

Greater Boston
.www ...... الموقع اإللكترونى

breakthroughgreaterboston.org

BRIDGE TO CALCULUS
 هو برنامج صيفى إلثراء الرياضيات الذي يعقد

 في حرم جامعة  نورث إيسترن بالشراكة مع
 مدارس بوسطن العامة. وهي تسعى إلى إعداد

 الصغار من المدارس الثانوية لاللتحاق بالكلية ،
 والنجاح في حساب التفاضل والتكامل ، خاصة
 حساب التفاضل والتكامل  في السنة األخيرة ،

 باإلضافة إلى رفع مستوى الرياضيات في صفوف
.الرياضيات

 إلى ..........الصف الحادي عشر11 - صغار
 المدرسون في المدرسة الثانوية الذين يأملون على
 األقل الجبر 2 ويريدون أساساً قوياً لدراسة حساب

 التكاليف في السنوات العليا. توصية من مدرس
الرياضيات

  ,Math Department ......... الموقع
Northeastern University, Boston

وسيلة اإلنتقال .. نعم
التاريخ ....... 24 يونيو – 1 أغسطس

 الوقت ........ -7:30 9:15 صباحا من اإلثنين إلى
الخميس

الرسوم ........ بدون رسوم
 Donald R. King )Alexander ....... اإلتصال
Suciu(, 617-373-5679, d.king@neu.edu

 التسجيل .......يقوم الطالب بإكمال نموذج الطلب
 عبر اإلنترنت وموافقة الوالدين. هناك حاجة أيضا

 لتوصية من مدرس الرياضيات. سيتم إشعار الطالب
بقبولهم بحلول نهاية مايو / بداية يونيو

.www.northeastern الموقع اإللكترونى
edu/btc/

BRIGHTON HIGH SCHOOL 
BENGAL SUMMER SCHOLARS 

PROGRAM
 سيخدم البرنامج مجموعة متنوعة من الملفات
 الشخصية بما في ذلك الطالب الصغار وكبار

 السن الذين يفتقرون لالعتماد و التخرج باإلضافة
 إلى طالب الصف التاسع القادمين. سيتكون

 البرنامج من منهج تعليمي قائم على المشاريع إلى
جانب فرص لرحالت ميدانية واسترداد ائتماني

 إلى ......... الصفوف من 8 إلى 12 ، والقادمين
 الجدد ، والناشئين ، وكبار السن ، وكبار السن ، تحت

ELs المسنين ، و
............  الموقع  25 Warren Street, Brighton 

 التاريخ ....... 8 يوليو – 2 أغسطس
الموعد النهائى .........15 يونيو

 ,Rob Rametti, 857-234-7661 ....... اإلتصال
rrametti@bostonpublicschools.org

التسجيل ........ عملية اإللتحاق
.www .....الموقع اإللكترونى
brightonhighschool.org

BURKE HIGH SCHOOL 
BURKE ACADEMIC & MENTORING 

FOR OVER-AGED & UNDER-
CREDITED STUDENTS

 استجابة لسد فجوة اإلنجاز والفرصة للطالب فوق
 سن الرشد والطالب األقل حظًا من خالل تطوير

.برنامج أكاديمي صيفي / إرشادي
 إلى .......... الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر
 الطالب ذوي ، EL ، الطالب المحظوظين ، طالب

اإلعاقة
.............. ....... الموقع 60 Washington Street, 

Dorchester
التاريخ......... 8 مايو - 2 أغسطس

الموعد النهائى..... 12 إبريل
-Filomena Cabral, 617-635....... .....اإلتصال

9837, fcabral@bostonpublicschools.org
 سيتم توظيف الطالب وطلب تعبئة.......... .. التسجيل

 نموذج الطلب. سيتم تقديم جلسات معلومات التسجيل
.في مارس

www.jebhs.org...الموقع اإللكترونى

CHARLESTOWN HIGH 
SCHOOL 

SUMMER PROGRAMMING
 سيركز هيكل المدرسة الصيفية على استعادة

 .EL الصفوف األكاديمية األساسية والبرمجة
.تشمل وجبة اإلفطار والغداء

إلى ....... الصفوف 9 - 12
 ,Medford Street الموقع .........240

Charlestown 
التاريخ......... 8 يوليو – 9 أغسطس

 الوقت ......... -7:30 12:30
-Christophe Teulet ...... اإلتصال

Cote, 617-635-9914, cteuletcote@
bostonpublicschools.org

........... .. التسجيل  سيتم تسجيل الطالب من قبل قسم
.التوجيه بمدارسهم

charlestownhs.org...الموقع اإللكترونى

DOTHOUSE HEALTH 
GENERATION NEXT ACADEMY

 DotHouse Health منذ عام 2005 ، تعمل
 Generation Next Academy  ( على تشغيل
GNA( كجزء من مركز المراهقين. يستفيد جميع 

 من جدول زمني ثابت بما GNA المشاركين في
 في ذلك: الدعم األكاديمي واالستعداد للقوة العاملة

 والصحة والعافية والقيادة المدنية والمجتمعية
.واإلعالم والفنون والترفيه

 إلى ............ الصفوف 10 – 14 الذين فى خطر
فقدان التعلم الصيفى

 ,Dorchester Avenueالموقع..........  1353
Dorchester

التاريخ......... 8 يوليو – 9 أغسطس
  الوقت ......... 8:30 3:00-

الرسوم........ بدون رسوم
 ,Michelle Rue, 617-740-2531 .......اإلتصال

michelle.rue@dothousehealth.org
.BPS التسجيل ... اإلحاالت من

www.dothousehealth.org...الموقع اإللكترونى

EARLY LEARNING 
SUMMER EARLY FOCUS

 للطفولة المبكرة من خالل BPS يعمل قسم
 مزيج من المناهج الدراسية ، والتطوير المهني ،
 والتدريب لتحسين الجودة التعليمية وإعداد جميع

 خالل العام BPS الطالب لمهنية أكاديمية قوية في
 الدراسي والصيف. قمنا بتطوير برنامج ومناهج
 للطالب )SEF( ""التركيز المبكر في الصيف

.K2-3 الذين سيكونون في
 إلى............. الصفوف 0 – 2 رياض األطفال

 West Zone Early Learning ......... الموقع
Center, 200 Heath Street, Jamaica Plain; 
Mildred Avenue School, 5 Mildred Ave., 
Mattapan; Orchard Gardens, 906 Albany 

Street, Roxbury 
التاريخ ........ 8 يوليو – 9 أغسطس

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

 ,bhorner2018, 617-635-9063 ...... اإلتصال
bhorner@bostonpublicschools.org

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

 سيستفيدون من تجربة الصيف. يتم إيالء اهتمام خاص
 الذين ال يحتاجون إلى إعداد SWD و EL لتوظيف
ESY وضمان أن شهادة المعلم والدعم سيكون في 

مكان لخدمة هؤالء الطالب بشكل مناسب
www.bpsearlylearning.org.الموقع اإللكترونى

EDWARDS MIDDLE SCHOOL 
EDWARDS SUMMER LEARNING 

ACADEMY
 أكاديمية تعلم صيفية شاملة للتعلم القائم على
.المشاريع ، تتضمن التكنولوجيا واالبتكار

 إلى ............ الصفوف 5 - 8
 ,Walker Street الموقع ........ 28

Charlestown
التاريخ ........ 8 يوليو – 9 أغسطس

  الوقت ......... 8:00 - 2:00
..... ..... اإلتصال Laryssa Doherty, 617-855-

8478, ldoherty2@bostonpublicschools.
org

التسجيل ... مفتوح لجميع الطالب

Summer Stuff  2019
منشور من

BOSTON PUBLIC SCHOOLS
Communications Office

Bruce C. Bolling Municipal Building
2300 Washington St.    Roxbury MA 

02119
bostonpublicschools.org

communications@
bostonpublicschools.org

617-635-9265

 ال تقوم مدارس بوسطن العامة أو موظفيها بتقديم
 أي تأييد أو توصية أو تمثيل فيما يتعلق بمدى

 مالءمة أو تناسب أي برنامج أو منظمة أو مصدر
.في هذا المنشور BPS غير مرتبط بنظام

bostonpublicschools.org/summer شاهد 
 :هذا المنشور على اإلنترنت على
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 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 التحرش
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EXCEL HIGH SCHOOL 

SUMMER - EXCEL
 برنامج شخصى ائتمانى لإلصالح في الربع

.الخامس للطالب
 إلى ............ الصفوف 12 - 9 ,الطالب خارج

المسار للتخرج وبحاجة إلى استرداد االئتمان
G Street, South Boston الموقع .........  95

التاريخ ........ 8 يوليو – 8 أغسطس
 الوقت .......... 8:00 12:30-

-Shirley Garcia ...... اإلتصال
Pemberton, 978-390-6268, sgarcia5@

bostonpublicschools.org
 التسجيل ... يتلقى الطالب المؤهلون طلبًا ورسالة

.التزام ، ويجب أن يعيدوا كالهما للتسجيل

FREEDOM HOUSE 
SUMMER LEARNING PROJECT

 SUMMER يجمع مشروع            
LEARNING PROJECT بين 

FREEDOM HOUSE ومجلس صناعة 
 Benjamin Franklin بوسطن الخاص ومعهد

Institute of Technology  لتوفير دورات 
 دراسية مزدوجة لاللتحاق بالدورات الدراسية

 واإلعداد للجامعة وتجارب القوى العاملة
 والتدريب االجتماعي والمشاركة المدنية خالل

.فصل الصيف إلعداد الطالب بشكل أفضل للكلية
 إلى .......... الصفوف 11-10. يجب على جميع
الطالب أن يكونوا على المسار الصحيح للتخرج

Crawford Street, Dorchester الموقع.......... 5
وسيلة اإلنتقال.......... نعم

التاريخ......... 8 يوليو – 23 أغسطس
الوقت ......... 8:30 -  30 : 5

الرسوم ........ بدون رسوم
-Charmaine L. Arthur, 617 ...... اإلتصال

445-2805, carthur@freedomhouse.com
 شراكاتنا Freedom House التسجيل ... تستخدم

 John Hancock و DYEE و Boston PIC مع
MLK Scholars لتعيين الطالب ليكونوا جزًءا 

 من برنامجنا الصيفي. ينصب تركيزنا على الطالب
 Snowden International الذين يحضرون

 ومع ذلك ، لدى .Boston International ومدارس
Freedom House أيًضا تاريًخا في العمل مع طالب 

من المدارس الثانوية األخرى
.www.freedomhouse.....الموقع اإللكترونى

com

GASTON INSTITUTE/UMASS 
BOSTON 

TAG/ALERTA 5TH QUARTER 
PORTFOLIO 2019

 )Latino( و )Talag( تم تصميم برنامج
)TAG( و ALERTA خصيًصا لدعم الطالب 

 الالتينيين ومتعلمي اللغة اإلنجليزية من خالل
 مجموعة من الممارسات الدراسية القائمة على
 المشاريع وبيئة التعلم التي تعزز الفخر الثقافي

 للطالب ومشاركتهم المدنية في فصل الصيف لمدة
 UMass خمسة أسابيع برنامج التعلم في جامعة

في بوسطن
 إلى ......... الصفوف -4 10  ، السكان المستهدفون

 الطالب الالتينيون و / أو متعلمي اللغة اإلنجليزية
 الطالب الذين أكملوا ALERTA ، مع استهداف

 الذين أكملوا الصفوف TAG الدرجات 5-3 ، وطالب
 من 6 إلى 11. يجب على الطالب حضور مدارس

بوسطن العامة
 ,Morrissey Boulevard الموقع .........  100

Boston
التاريخ ........ 8 يوليو – 9 أغسطس

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

 وتشمل النقل من وإلى الرحالت ورسوم الدخول
.والطعام

-Angel Cosme Jr, 617-512 ...... اإلتصال
5305, Angel.CosmeJr001@umb.edu

 TAG / ALERTA التسجيل ....... ويستند برنامج
 على سبيل المثال ال الحصر إلى اإلحاالت. خالل
 بتطوير TAG / ALERTA فصل الربيع ، يقوم

حملة ترويج وتسجيل عبر المنطقة  التعليمية
www.umb.edu ..... الموقع اإللكترونى

GROVE HALL ALLIANCE 
WITH YMCA AT CAMP PONKAPOAG

 The Grove Hall Alliance يقدم تحالف
 في بوسطن الكبرى YMCA بالشراكة مع

 Camp برنامًجا للتعلم الصيفي لمدة 5 أسابيع في
Ponkapoag يقدم برنامج ELA والرياضيات 

 عن كثب مع أنشطة ممتعة وإثرائية للطالب
 Frederick و Trotter و King من مدارس

 .jr  مثل مستشارى Burke المتوسطة مع طالب
إلى ............ الصفوف 6 - 8

 ,Blue Hill River Road ......... الموقع
Canton

وسيلة اإلنتقال .......... نعم
التاريخ ........ 8 يوليو – 9 أغسطس

 ,Dr. Lindsa McIntyre ...... اإلتصال
617-635-9837, lmcintryre@

bostonpublicschools.org
 GHA التسجيل ... سيكون المنسق الصيفي في

 مسؤوالً عن العمل بشكل مباشر مع كل مدرسة لتحديد
 على تسجيلهم YMCA الطالب للبرنامج وسيعمل مع

.في برنامج المخيم

HAYNES EARLY EDUCATION 
CENTER 

SUMMER SCHOLARS PROGRAM
 تم تصميم برنامج الباحثين الصيفيين في هاينز
 القادمين لاللتحاق K2 لدعم الطالب وطالب

 بالصف األول في الخريف. رغبتنا هي تعزيز
 المهارات االجتماعية / العاطفية اإليجابية ،
 وتطوير المزيد من األساس في محو األمية

.والكتابة والرياضيات
K إلى ........... الصفوف  1 - 2

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

التاريخ ........ 8 يوليو – 9 أغسطس
  الوقت ......... 8:00 – 2:00
الموعد النهائى ....... 7 يونيو

.. ..... اإلتصال Janella Isaac, 617-635-6446, 
jisaac@bostonpublicschools.org

 التسجيل.... تقديم طلب مكتمل إلى المدرسة بحلول 7
 يونيو. سيتم إخطار العائالت بقبولها ، مع تقديم حزمة

.ترحيب ، وإبالغها بجميع تواريخ البرنامج الهامة

HORACE MANN SCHOOL 
SUMMER PROGRAM

 يتم توفير برنامج صيفي لضمان استمرار وصول
 ASL الطالب الصم وضعاف السمع إلى اللغة في

 واللغة اإلنجليزية. إن توفير بيئة أكاديمية لغوية
 يمكن الوصول إليها في الصيف سيضمن التقدم

 األكاديمي وتجنب التراجع األكاديمي الضار
.للطالب الصم وضعاف السمع

 الطالب الصم ، K1-12 إلى ......... الصفوف
 وضعاف السمع المسجلين في مدارس بوسطن العامة
 والذين يستخدمون اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية واللغة

اإلنجليزية
Armington Street, Allston الموقع ........  40

وسيلة اإلنتقال .......... نعم
التاريخ ........ 1 يوليو – 2 أغسطس

-Melissa Brown, 617-635 ...... اإلتصال
8534, mbrown3@bostonpublicschools.

org
 التسجيل ... يتلقى جميع الطالب في المدرسة طلبات

 لحضور البرنامج الصيفي. ستتم معالجة الطلبات
 وتخصيص الطالب لفئات محددة. هذا البرنامج متاح
 ألن هذا هو الخيار الوحيد المتاح BPS لجميع طالب

للصيف للطالب الصم وضعاف السمع في بوسطن

HORIZONS AT DEDHAM 
COUNTRY DAY SCHOOL 

SUMMER PROGRAM
 برنامًجا Dedham Country Day تقدم في

 صيفيًا للتخصيب األكاديمي المجاني للطالب من
 العائالت ذات الدخل المنخفض في بوسطن و

Dedham.
k1  - 10إلى ............ الصفوف رياض األطفال

 ,Sandy Valley Road الموقع .........  90
Dedham

وسيلة اإلنتقال .......... نعم
 التاريخ ........ 27 يونيو – 9 أغسطس

الوقت ......... 8:00-3:00
 الرسوم .... رسوم تسجيل 50 دوالًرا لكل عائلة

.لتغطية تكاليف التسجيالت والنماذج الطبية
 ,Meredith Laban ...... اإلتصال

7819152626, mlaban@dcds.net
 التسجيل ... مطلوب تطبيق وتوصيات المعلم. يجب

 على الطالب الجدد التقديم على اإلنترنت يجب أن
 تكون األسر مؤهلة للحصول على حالة غداء مجانية

أو مخفضة
.horizonsgreaterboston ..... الموقع اإللكترونى

org

HORIZONS AT DEDHAM 
COUNTRY DAY SCHOOL 

HORIZONS SUMMER ENRICHMENT 
PROGRAM AT BPS

 برنامًجا صيفيًا Dedham Country Day يقدم
 لإلثراء األكاديمي مجانًا للطالب من العائالت ذات

.الدخل المنخفض في بوسطن
K إلى ............ صفوف 1 - 2

 Mattahunt, 100 Hebron ..........الموقع
Street, Mattapan

 التاريخ ........ 8 يوليو – 16 أغسطس
الرسوم ........ بدون رسوم

 ,Meredith Laban ...... اإلتصال
17819152626, mlaban@dcds.net

 التسجيل ... يجب أن تكون العائلة مؤهلة للحصول
 على وجبة غداء مجانية أو مخفضة وحضور مدارس

 بوسطن العامة. يجب على الطالب التقدم وتلقي توصية
 المعلم. يجب أن تحضر العائالت برنامًجا للمقابلة

والتوجيه
.horizonsgreaterboston ..... الموقع اإللكترونى

org

IMMIGRANT FAMILY 
SERVICES INSTITUTE  

(IFSI-USA) 
IFSI AFTER SCHOOL AND YOUTH 

ADVOCACY PROGRAM
 يقدم البرنامج المساعدة األكاديمية في اللغة

 اإلنجليزية والرياضيات والعلوم وتعليم الموسيقى
 وفرص القيادة. يقوم برنامج دعم الشباب بتدريب

 الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاًما على
 تعليم اآلخرين والعمل من أجل التغيير اإليجابي

.في مجتمعاتهم
 في المقام IFSI إلى ......... الصفوف 12-1 ، يخدم

 األول على المجتمع الهايتي المتزايد في منطقة بوسطن
 الكبرى. نحن نركز على المهاجرين الجدد. ومع ذلك ،
 فإننا نخدم أيًضا الطالب اآلخرين الذين يواجهون نفس

 المشكالت التي يواجهها المهاجرون الجدد
 American Legionالموقع ........  575

Highway, Roslindale
التاريخ ........ الوقت الحالى – 22 أغسطس

      الوقت ......... 2:30-6:30
 الرسوم .... رسوم مجانية للدورات األكاديمية

 واألنشطة األخرى من 60 إلى 80 دوالًرا في الشهر
.للبرنامج الموسيقي

-Dr. Edner Cayemitte, 617 ...... اإلتصال
910-8834, edner.cayemite@gmail.com

 التسجيل..... عبر اإلنترنت أو في الموقع على
 American Legion Highway  الطريق السريع

Roslindale في 575
www.ifsi-usa.org ..... الموقع اإللكترونى

INQUILINOS BORICUAS EN 
ACCION, INC. (IBA) 

IBA'S SUMMER LEARNING PROJECT
 الذي يدوم IBA يعد مشروع التعلم الصيفي لـ

 في Blackstone خمسة أسابيع في مدرسة
South End ًبرنامًجا متكامالً ومداًرا أكاديميا 

)EL( يخدم 40 طالبًا من طالب اللغة اإلنجليزية
إلى ............ الصفوف -1 2

 ,Shawmut Ave, Bostonالموقع .........  380
التاريخ ........ 8 يوليو – 9 أغسطس

الوقت ......... 8:30 - 2:45
الرسوم ....... بدون رسوم

الموعد النهائى ....... 15 مايو
-Shannon Hayes, 617-535 ...... اإلتصال

1731, shayes@ibaboston.org
.www التسجيل ... التطبيقات متاحة على

ibaboston.org/afterschool-summer-
learning

www.ibaboston.org ..... الموقع اإللكترونى

JACKSON/MANN K-8 
SCHOOL 

SUMMER SCHOOL
 JACKSON/MANN توفر أكاديمية          

K-8 SCHOOL لتعليم اللغة اإلنجليزية تعلم 
 وتعليم )ESL( اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

الرياضيات باإلضافة إلى فرص اإلثراء
إلى ........... الصفوف 3 – 7 متعلمى اإلنجليزية

Armington Street, Allstonالموقع .........  40
التاريخ ....... 8 يوليو – 9 أغسطس

-Laura Knuttunen, 617-913 ...... اإلتصال
2617, lknuttunen@bostonpublicschools.

org
 التسجيل ... يقوم الطالب بملء نموذج لتأمين مكان

.ما. يعتمد التسجيل على المقاعد المتاحة

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL 

ESL AND SLIFE AT MADISON PARK
 برنامج تقوية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية وطالب

SLIFE في MADISON PARK
 إلى ......... الصفوف 12-9 ، متعلمي اللغة اإلنجليزية

في ماديسون بارك SLIFE وطالب
 ,Malcolm X Blvdالموقع .........  75

Roxbury
وسيلة اإلنتقال .......... نعم

التاريخ ........ 8 يوليو – 9 أغسطس
 ,Edward Brackenbury ...... اإلتصال

617-635-8970, ebrackenbury@
bostonpublicschools.org

 في ماديسون SLIFE أو EL التسجيل.... أي طالب
.بارك مؤهل

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL 
RISING FRESHMAN ACCELERATED 

MATH
.برنامج رياضيات مسّرع لطالب الصف التاسع
 إلى ......... الصف الثامن 9 الملتحقة في ماديسون

بارك للعام الدراسي 2019-2020
Malcolm X Blvd, Roxburyالموقع ......... 75

وسيلة اإلنتقال .......... نعم
التاريخ ....... 8يوليو – 9 أغسطس

-Taneka R. DeGrace, 617-635 ...... اإلتصال
8970, tdegrace@bostonpublicschools.org

 MADISON التسجيل ... الطالب المدرجون في
PARK مدعوون للمشاركة بناء على دراساتهم 

.السابقة في الرياضيات

MASS AUDUBON'S BOSTON 
NATURE CENTER 

GROWING WITH STEM: SCIENCE 
AND NATURE SUMMER LEARNING 

ACADEMY
 تعليم BNC Teacher Naturalists يوفر

 العلوم والطبيعة. يشارك الطالب في التجارب
 العلمية والتحقيقات العملية والتحقيقات في الفصول
 الدراسية وفي فناء المدرسة. خالل تدريس معلمي

 Summer Learning Academy مدرسة
BPS مع BNC Teacher Naturalists.

K-3 إلى ........... الصف الثالث
 ,W. Boundary Roadالموقع .........175

Boston
التاريخ ........ الوقت الحالى- 9 أغسطس

الرسوم ........ بدون رسوم
 الموعد النهائى ......... 1 مايو. سيُطلب من العائالت

.أيًضا ملء استمارة صحية بحلول 15 يونيو
 ,Erin Kelly, 617-983-8500 ...... اإلتصال

ekelly@massaudubon.org
 التسجيل ... التسجيل باستخدام تطبيق موجود على

 على الويب Boston Nature Center موقع
.وإرساله إلى المدارس في األحياء المستهدفة

.www.massaudubon ..... الموقع اإللكترونى
org/learn/schools-groups



4 Boston Public Schools      Summer Stuff 2019      PartnerBPS.org/summer

الُربع الخامس BPS 5 تابع، مدارس
MASSACHUSETTS COLLEGE 

OF ART AND DESIGN 
ARTWARD BOUND

Artward Bound هو برنامج MassArt 
 المجاني الذي يعد الطالب المهتمين بالفنون

 البصرية والتصميم مع المهارات الفنية واألكاديمية
 الالزمة للقبول والنجاح في كلية الفنون / التصميم

.أو مؤسسة ما بعد الثانوي األخرى
 Artward الصفوف 10-8. يقبل............. .........إلى
Bound الطلبات المقدمة من الطالب الذين يحضرون 
BPS )لكن ليس أكاديمية بوسطن للفنون( ، فإن الدخل 

 ، Artward Bound مؤهل. لكي تكون مؤهالً لـ
 يجب أن يكون دخل أسرتك أقل من ٪80 من متوسط

في بوسطن )AMI( دخل المنطقة
 Massachusetts College of Art ........ الموقع

and Design, Boston
وسيلة االنتقال .......... نعم

التاريخ ........ يبدأ من 1 يوليو
الوقت ......... 9:00-5:00
الرسوم......... بدون رسوم

الموعد النهائى .......4 مايو
-Bethany Strohm, 617-879 ...... اإلتصال

7167, bfstrohm@massart.edu
 التسجيل ... قراءة وملء التطبيق عبر اإلنترنت في

massart.edu/artwardboundapply
www.massart.edu ..... الموقع اإللكترونى

MCKAY K-8 SCHOOL 
DONALD MCKAY AND JAMES OTIS 
SUMMER ACADEMIC ENRICHMENT 

PROGRAM
 الغرض منه هو تزويد الطالب من مدارس
MCKAY AND OTIS ببرامج صيفية 

 أكاديمية عالية الجودة باإلضافة إلى أنشطة تثقيفية
 إلغالق الفجوة ذات قيمة كبيرة. كما سيزود
 البرنامج العائالت بموفر موثوق به للبرمجة

األكاديمية اآلمنة والداعمة للوقت خارج المدرسة
 يتم اختيار الطالب من ، K2-5 إلى ......... الصفوف

مدارس دونالد ماكاي وجيمس أوتيس
 Cottage Street, Eastالموقع .........122

Boston
التاريخ ........ 8 يوليو – 9 - أغسطس

الوقت ......... 8:30-3:00
-Jordan Weymer, 617-635........ ......اإلتصال
8510, jweymer@bostonpublicschools.org

 التسجيل.... يتم اختيار الطالب من قبل المعلمين
.وموظفي الدعم في المدارس الخاصة بكل منهم

S.T.E.A.M. AHEAD 
SUMMER LEARNING ACADEMY

The S.T.E.A.M Ahead: أكاديمية 
Summer Learning هي برنامج يومي صيفي 
 لمدة خمسة أسابيع لطالب الصف الرابع والخامس

 في جميع أنحاء مدينة بوسطن. يعقد البرنامج في
 ويتكون  Northeastern University جامعة

 .S.T.E.A.M من عدة مكونات ، بما في ذلك
 عمل الدورة )الرياضيات ، الترميز ، الفنون
 ، الهندسة( ، الرحالت الميدانية ، والمتحدثين

.الضيوف
 إلى ......... الصفوف 5-4 ، الطالب الذين يثبتون

القدرة على التعامل مع الدقة األكاديمية للبرنامج
Northeastern University ........ الموقع

وسيلة االنتقال........... نعم
التاريخ ........ 8 يوليو – 9 أغسطس

الرسوم ........ بدون رسوم
الموعد النهائى .......... 31 مايو

 ,Alix Holder, 617-513-7928 ...... اإلتصال
aholder@westeamahead.org

.BPS التسجيل ... يتم إحالة الطالب من قبل موظفي
.www.westeamahead ..... الموقع اإللكترونى

org

SOCIEDAD LATINA 
ACADEMY FOR LATINOS ACHIEVING 

SUCCESS
 توفر األكاديمية النجاح تحقيق الوصول إلى

 الكلية والدعم الناجح لمتعلمي اللغة اإلنجليزية في
 المدارس العامة في بوسطن. يتم تقديم الخدمات
 من خالل الدعم األكاديمي في الصباح وأنشطة

.التخصيب في فترة ما بعد الظهر
 إلى ............ الصفوف 8 – 11 متعلمى اللغة

 .اإلنجليزية
Tremont Street, Bostonالموقع ......... 1530

التاريخ ........ 8 يوليو – 15 أغسطس
الوقت ......... 7:00-6:00
الرسوم ........ بدون رسوم

-Juan Maldonado, 617-442 ...... اإلتصال
4299, juan@sociedadlatina.org

 التسجيل ... يمكن تحويل طلبات الطالب إلى عالقات
Sociedad Latina شراكة مدرسية أو مباشرة مع

sociedadlatina.org ..... الموقع اإللكترونى

SOCIEDAD LATINA 
STEAM TEAM

 برنامج التثقيف والدعم األكاديمي للصفوف
 الصيفية )العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون

.والرياضيات( للمتعلمين
 إلى ............ الصفوف 5 – 7 الطالب متعلمى

.االنجليزية والالتينية
Tremont St, Bostonالموقع ........  1530

التاريخ ........ 8 يوليو – 15 أغسطس
الوقت ......... -2:00 6:00

الرسوم ........ بدون رسوم

..... ..... اإلتصال Juan Maldonado, 617-442-
4299, juan@sociedadlatina.org

 التسجيل ... يتم تقديم طلبات الطالب مباشرة إلى
.Sociedad Latina إدارة المدرسة أو مكاتب
sociedadlatina.org..... الموقع اإللكترونى

SPORTSMEN'S TENNIS AND 
ENRICHMENT CENTER 

SUMMER LEARNING AT 
SPORTSMEN'S

 هو برنامج Sportsmen التعلّم الصيفي في
 BPS أكاديمي مجاني لمدة خمسة أسابيع لطالب
 للمساعدة في الحّد من خسارة التعلّم الصيفي. يقدم
 توازنًا بين الدعم Summer Learning برنامج

 األكاديمي واإلثراء الذي يشمل العلوم واللياقة
.البدنية ورحالت الميدانية

إلى ............ الصفوف 2 - 4
 ,Blue Hill Avenueالموقع ......... 950

Dorchester
 التاريخ ........ 8 يوليو – 9 أغسطس

الوقت ......... 9:00-3:30
الرسوم ........ بدون رسوم

-Thuan Nguyen, 617-288 ...... اإلتصال
9092, Tnguyen@sportsmenstennis.org

Contact Thuan Nguyen ....... التسجيل
.www ..... الموقع اإللكترونى

sportsmenstennis.org

THE CALCULUS PROJECT 
THE CALCULUS PROJECT AND 

LEADERSHIP ACADEMY
 يُعد المشروع برنامًجا صارًما إلثراء فصل

 الصيف يُعد الطالب في الصفوف المبكرة في
 الصف الثامن للنجاح في الرياضيات عالية

 المستوى. يشارك الطالب في التجارب الميدانية
 التي تسمح لهم بفهم كيفية تطبيق الرياضيات في
 العالم الحقيقي وإعادة عقدها في حرم الكلية يوم

.واحد كل شهر
 إلى ......... الصفوف 12-6 ، طالب ذوي اللون

 و / أو الطالب ذوي الدخل المنخفض مع المواطنة
.الممتازة

Boston University ......... الموقع
التاريخ ....... 8 يوليو – 16 أغسطس

الوقت ......... 9:00-2:00
 الرسوم..... $300. وتساعد الرسوم في تغطية نفقات

 التعليم ، واستئجار الغرف ، ووجبات الغداء ، واللوازم
، والرحالت الميدانية

 ,Adrian Mims, 617-594-4851 ...... اإلتصال
thecalcproject@gmail.com

 التسجيل ... 1( يتم تحديد الطالب المؤهلين للبرنامج
 من قبل مديريهم ومرشدي التوجيه والمدرسين في

 مدارسهم. 2( يتم إرسال الدعوات إلى العائالت
 لحضور اجتماع توجيهي 3( يقوم أولياء األمور

 بإكمال عملية تقديم الطلب 4( يتم إخطار أولياء األمور
.بقبولهم وتقديم الخدمات اللوجستية لهم

THE STEPPINGSTONE 
FOUNDATION 

COLLEGE SUCCESS ACADEMY
 على تحسين College Success تعمل أكاديمية

 نتائج الكلية للطالب في بوسطن بالشراكة مع
 مدارس بوسطن العامة من خالل توفير جلسات ما
 بعد المدرسة والصيفية لتعزيز اإلنجاز األكاديمي

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

، و االلتحاق بالجامعات وإكمالها
 إلى ......... الصفوف 5-4 في اديسون ، جاكسون /

.مان ، غاردنر ، أو مكاي
 Centre Street, Miltonالموقع......... 170

وسيلة االنتقال........... نعم
التاريخ ........ 1 يوليو – 6 مايو 2020
الوقت ......... صيفا 45 : 7 – 30 : 3

 الرسوم .......... $80  للبرامج الصيفية للمساعدة
 في تغطية تكاليف البرنامج ، والتي تشمل النقل

 إلى البرنامج والشعار القمصان )الزي المطلوب
Steppingstone(.

 ,Chris Parris, 617-423-6300 ...... اإلتصال
cparris@tsf.org

 التسجيل ... يتم تعيين الطالب في الصف 4.
 يمكن للعائالت أيًضا أن ترشح طالبها مباشرةً إلى
Steppingstone. تتكون التطبيقات من استبيان 
 عائلي ، وبطاقة تقرير الطالب ، ودرجات اختبار

 الطالب ، وتوصية المعلم. تم قبول الطالب المقبولين
 حديثًا في البرنامج بدًءا من األسبوع األول من شهر

يوليو
www.tsf.org ..... الموقع اإللكترونى

THE STEPPINGSTONE 
FOUNDATION 

THE STEPPINGSTONE ACADEMY
 بإعداد طالب Steppingstone تقوم أكاديمية
 بوسطن المحفزين للقبول والنجاح في المدارس
 العليا المستقلة والكاثوليكية واالمتحانات العامة.

 يشارك الدارسين ، 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
 إلى ......... الصفوف 5-4 ، الطالب الذين يرغبون

 في الحصول على القبول في امتحان علني أو مدرسة
مستقلة

Centre Street, Miltonالموقع ......... 170
  التاريخ ....... 1 يوليو – 9 مايو 2020

) الوقت ........ صيفا 45 : 7 – 30 : 3 ) 6 أسابيع
 الرسوم .... 80 دوالًرا للمساعدة في تحمل نفقات

 البرنامج. إذا كانت رسوم البرنامج مصاعب للعائالت
 ، يمكن دفع الرسوم مع مرور الوقت ، أو تخفيضها أو

.التنازل عنها
الموعد النهائى ......... بداية يناير

-Mary Sullivan, 617-423 ...... اإلتصال
6300, msullivan@tsf.org

 التسجيل.... يمكن ألي طالب في بوسطن التقدم بطلب
 وتتألف عملية .www.tsf.org/apply للقبول في

 القبول من طلب رسمي ، وتوصيات للمدرس ، وردود
 إجابات قصيرة من الطالب وأولياء األمور ، ومقابلة ،

ISEE واختبار
www.tsf.org .... الموقع اإللكترونى

THE3POINTFOUNDATION 
C.A.B. ACADEMY

 هي أكاديمية صيفية نابضة بالحياة مدتها خمسة
 أسابيع للطالب من المدارس في برنامج 3/4 بعد

 المدرسة. سيارة أجرة. هو مركز لإلبداع باستخدام
 التعلم القائم على المشروع لتطوير مهارات

 الكتابة والرياضيات وحل المشكالت التي تتضمن
 الكمبيوتر والتصميم الرقمي ثالثي األبعاد. سيارة

 أجرة. كما يقدم الفن والرقص والسباحة والرياضة
.لتعزيز النمو االجتماعي

إلى .............. الصفوف 6 - 8
Soldiers Field, Brightonالموقع ......... 1270

وسيلة االنتقال .........   نعم
 التاريخ ........ 8 يوليو – 9 أغسطس

الوقت ......... 9:00-5:00
الرسوم ........ بدون رسوم

 ,Neil Jacobs, 617-529-6970 ...... اإلتصال
neilhjacobs@gmail.com

 التسجيل ... يتم توزيع اإلستمارات على الطالب في
.مارس

pointfoundation.orgالموقع اإللكترونى .... 3

THOMPSON ISLAND 
OUTWARD BOUND 

EDUCATION CENTER 
SUMMER CONNECTIONS

 برنامج تعلم صيفي يومي لمدة خمسة أسابيع في
 جزيرة طومسون يمزج بين األكاديميين وأنشطة
 الدعم واإلثراء األكاديمية لطالب الصف السادس

.األساسي من 10 مدارس عامة في بوسطن
........ .......... إلى  الصف الخامس 6-5 ، للطالب في

 الحرم الجامعي(  King ، Henderson مدارس
 Roosevelt ، McKay ، Umana ، )العلوي

Academy ، أكاديمية Dearborn STEM 
Academy ، Orchard Gardens ، Young 

Achievers ، Frederick ، Trotter
 Dry Dock Ave, Boston 5 - 11........... الموقع

and Thompson Island
وسيلة اإلنتقال........... نعم

التاريخ ....... 8 يوليو – 9 أغسطس
الوقت ......... 8:30-4:30
الرسوم ........ بدون رسوم

 الموعد النهائى ........ نهاية يونيو
-Gemma Falivene, 617-830 ...... اإلتصال

5111, gfalivene@thompsonisland.org
 التسجيل ....... يتم تسجيل الطالب من خالل شركاء
 مدارس محددين. لدينا عدد محدود من منافذ الطالب

 لكل شريك في المدرسة. يجب على أي طالب ، وليس
 في إحدى المدارس المذكورة أعاله ، المهتمين بالتقديم

، االتصال بشاغلي فورد على الرقم -617-830
@sford 5131 أو إرسال بريد إلكتروني على

thompsonisland.org
.www.thompsonisland ..... الموقع اإللكترونى

org

TRINITY BOSTON 
FOUNDATION 

TEEP (TRINITY EDUCATION FOR 
EXCELLENCE PROGRAM)

 هو برنامج زمني خاٍل من الرسوم TEEP برنامج
 الدراسية وخارج المدرسة يتيح للطالب متابعة

 التميز من خالل اإلثراء األكاديمي واالستكشاف
 الثقافي وتنمية المهارات القيادية. يجب أن يكون

 جميع المتقدمين الجدد مسجلين حاليا في الصفوف
 السادسة والسابعة والمشاركة في برمجة خطوط

.األنابيب على مدى 6-3 سنوات
 إلى .......... الصفوف 7-6 ، الطالب هم من الشباب

 ذوي األلوان ، على الرغم من أننا نرحب بالطالب
 من جميع الهويات العرقية. يتم تحديد أولويات الطالب

 الذين ليس لديهم برمجة صيفيةبديلة. نحن نسعى
 للطالب الذين يبدون استعداًدا للنمو وااللتزام ببرنامج

متعدد السنوات
 ,Clarendon Street, Bostonالموقع.......... 206

التاريخ ........ 3 مايو – 3 أغسطس
الوقت ......... 8:30-3:30
الرسوم ........ بدون رسوم

-Priscilla Andrade, 617-536 ...... اإلتصال
0944, pandrade@trinityinspires.org

 .BPS في مدارس TEEP التسجيل .......توظيف
 التطبيقات عبر اإلنترنت وفي شكل ورقي. وتقبل

 الطلبات على أساس متجدد. بمجرد قبول الطالب ،
 يتم تسجيلهم لمدة ثالثة أعوام متتالية دون الحاجة إلى
 CampDoc إعادة التقديم. للتسجيل ، استخدم منصة

 إلتمام معلومات االتصال في حاالت الطوارئ ،
والمعلومات الطبية ، واستكمال نموذج اإلفراج

.www.trinityinspires ..... الموقع اإللكترونى
org
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UMASS BOSTON PRE-
COLLEGIATE PROGRAMS

TALENT SEARCH/PROJECT REACH
 يحدد بحث المواهب طالب المدارس اإلعدادية
 والثانوية في التعليم الخاص والعامة ممن لديهم

 إمكانية التعليم في مرحلة ما بعد المرحلة الثانوية
 ، ويدعمهم في إكمال برنامج دراسي صارم في
 المدرسة الثانوية ، ويشجعهم على التسجيل في

 برامج ما بعد التعليم. التعليم الثانوي. كما يتم
 تشجيع وتساعد المدرسة الثانوية والتسرب بعد

الثانوية في العودة إلى المدرسة
إلى ......... الصفوف -7 8 من المدارس الشريكة

  Morrissey Boulevard, Boston........ الموقع
100

التاريخ ........ الوقت الحالى – 20 أغسطس
 في أيام 6:00-9:00 ;3:00-9:00........... .... الوقت

الرحالت الميدانية
-Andrea Dawes, 617-287 ...... اإلتصال

7390, andrea.dawes@umb.edu
 التسجيل.... يتم التوظيف في المدرسة الشريكة ،

 مباشرة إلى الطالب واألسر ومن خالل اإلحاالت من
موظفي المدرسة أو المنظمات المجتمعية

/https://www.umb.edu ..... الموقع اإللكترونى
academics/vpass/support_programs/

YMCA OF GREATER BOSTON 
SUMMER LEARNING @ THE 
GARDNER PILOT ACADEMY

 Gardner أكاديمية التعلم الصيفية في أكاديمية
Pilot هي عبارة عن برنامج مدته 5 أسابيع يمزج 

.بين األكاديمية واإلثراء
K1-7 إلى ............الصفوف

Athol Street, Allstonالموقع ........ 30
التاريخ ......... 8 يوليو – 9 أغسطس

الوقت ......... 8:30-5:30
الرسوم ....... بدون رسوم

-Jennifer Barrios, 617-549 ...... اإلتصال
8452, jbarrios@ymcaboston.org

 Gardner التسجيل........ يحدد المدير الطالب في
 Summer الذي ينبغي أن يحضر أكاديمية

Learning ويدعو الطالب للتسجيل. يقوم أولياء 
 مدير . YMC األمور بإكمال ملف التسجيل مع مدير

YMCA يؤكد التسجيل في أكاديمية Summer 
Learning

ymcaboston.org ..... الموقع اإللكترونى

YMCA OF GREATER BOSTON 
SUMMER LEARNING ACADEMY @ 

MENDELL & KENNEDY
 هو برنامج لمدة 5 أسابيع يمزج األكاديميين

 واإلثراء في بيئة مدرسية شاملة. تشارك مدرسة
JF Kennedy في هذا البرنامج لخدمة طالبها 

أيًضا
K2-2 إلى ............الصفوف

School Street, Roxbury الموقع ......... 164
التاريخ ........ 8 يوليو – 9 أغسطس

الوقت ......... 8:00 - 6:00
الرسوم ........ بدون رسوم

-Allison Singer, 617-512 ...... اإلتصال
8851, asinger@ymcaboston.org

التسجيل ...... الوالدين يستكملوا حزمة التسجيل
ymcaboston.org ..... الموقع اإللكترونى

YMCA OF GREATER BOSTON 
SUMMER LEARNING ACADEMY @ 

MENINO YMCA
 هو Menin YMCA أكاديمية تعليم الصيف في
 برنامج لمدة 5 أسابيع يمزج األكاديميين واإلثراء

.في بيئة مجتمعية
 الطالب في هايد ، K2-5 إلى ............الصفوف

بارك وروزليندال
River Street, Hyde Parkالموقع .........  1137

التاريخ......... 8 يوليو – 9 أغسطس
الرسوم ........ بدون رسوم

الُربع الخامس BPS 5 تابع، مدارس

تحقق من هذا
PartnerBPS.org/summer

؟PartnerBPS ما هو
• PartnerBPS.org هو عبارة عن منصة شراكة عبر اإلنترنت للطالب واألسر 

 إلى ربط PartnerBPS والمدارس والشركاء في المدارس والمجتمع. يسعى
 بفرص عالية الجودة يقدمها BPS الطالب واألسر واألعضاء اآلخرين في مجتمع

.BPS School-Community شركاء
 تعرف على المزيد حول المواعيد النهائية لاللتحاق بالتسجيل ، والجدول الزمني ، •

 واللغات المقدمة ، وأنشطة البرنامج ألكثر من 120 برنامًجا صيفيًا مقدمة لطالب
 www.partnerBPS.org/summer مدرسة بوسطن العامة من خالل زيارة

!والبدء في االستكشاف

 ما الذي تبحث عنه في المعسكر
الصيفي أو البرامج

 بعد اختيارك للمخيمات أو البرامج التي تعمل بشكل أفضل مع جدولك الزمني وسوف يكون
 األكثر إثارة لالهتمام لطفلك ، احصل على المزيد من المعلومات عنها. اتصل بكل مخيم

.واطلب الكثير من األسئلة

:بعض األسئلة التي يجب طرحها على موظفي البرنامج والمخيم
 هل المعسكر أو البرنامج معتمدآً أو مرخصاً؟ إذا كان األمر كذلك ، فمع من؟  •

إذا لم يكن كذلك ، فلماذا ال؟
 ما هو التدريب الذي يتلقاه موظفو المخيم حول السالمة واإلشراف  •

واالستشارة وحل المسائل وغيرها  من القضايا الفريدة للعمل مع األطفال الصغار؟
 هل يشمل السعر كل شيء ، أو هل هناك رسوم إضافية للنقل ، وخدمة  •

الطعام ، والمبيت ، والتسجيل ، والمالبس ، وما إلى ذلك؟
إذا تم توفير وسائل النقل ، فما هي التفاصيل؟  •
 إذا كان يتم تقديم أنشطة ما قبل المخيم وبعده ، فمن هو مع ااالطفال وماذا  •

سيفعلون؟
 هل توجد أنشطة تنافسية )مثل الرياضات الجماعية(؟ هل طفلك مرتاح   •

بمستوى المنافسة؟
 كيف يمكن لآلباء البقاء على اتصال بأطفالهم أثناء المخيم؟ هل المكالمات  •

الهاتفية أو البريد اإللكتروني مسموح به؟
كيف يلبي المخيم االحتياجات الغذائية أو المادية الخاصة للمقيمين؟  •
 هل هناك منزل مفتوح قبل بدء المخيم حتی يتمکن اآلباء من تجول بالمعسکر  •

ومقابلة المدير؟
هل هناك أيام للزيارة؟  •

 من أين تحصل على المساعدة في
العثور على معسكر صيفي
 American Camp Association, New England من

781-541-6080     acanewengland.org
The American Camp Association, New England connects kids to overnight 
camps in all the New England states and offers free personalized camp search 
guidance and resources. ACA New England publishes an annual guide to 
accredited day and residential camps that includes questions to ask the camp 
director and advice on finding a camp. You can get the guide online or request 

copies by phone or e-mail. 

Cambridge Camping
617-864-0960    cambridgecamping.org

إنغالند نيو  واليات  جميع  في  ليلية  بمخيمات  األطفال  إنغالند  نيو   ، األمريكي  المخيم  جمعية   تربط 
 وتقدم إرشادات وموارد بحث شخصية مجانية عن المخيمات. تنشر هيئة مكافحة الفساد في نيوإنجالند
 دليالً سنوياً إلى المعسكرات المعيشية والسكنية المعتمدين التي تتضمن أسئلة تطلب من مدير المخيم
نسخ عن أو طلب  اإلنترنت  الدليل عبر  الحصول على  يمكنك  العثور على مخيم.  بشأن   والنصيحة 

 .طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني

boston.mommypoppins.com
 هذا الموقع مكتوب بواسطة األهل. لديه دليل المعسكرات ومحمل باألفكار لدروس وأنشطة لألطفال

من جميع األعمار

National Camp Association, Inc. 
800-966-CAMP (2267)    summercamp.org

.توفر هذه الخدمة إحاالت إلى معسكرات ليلية

-Aline Dallaire, 857-205.......... ......اإلتصال
5632, adallaire@ymcaboston.org

 التسجيل ...اإلحاالت من المنطقة بما في ذلك
 المدارس القريبة التي نعمل عليها حاليًا بما في

 Young و Haley و Grew و Channing :ذلك
Achievers و Bates و Mozart و Mattahunt 

.BTU و
ymcaboston.org ..... الموقع اإللكترونى

YMCA OF GREATER BOSTON 
SUMMER LEARNING ACADEMY @ 
PONKAPOAG OUTDOOR CENTER

 برنامج أكاديمي وإثراء لمدة 5 أسابيع للطالب في
 مدارس كنغ ومينديل وينثروب. قد يتم تضمين

.مدارس إضافية
إلى ............ الصفوف 2 - 5

Blue Hills, Canton ......... الموقع
 وسيلة اإلنتقال ....... نعم

التاريخ ........ 8 يوليو – 9 أغسطس
الوقت ......... 8:00-6:00

الرسوم ....... بدون رسوم
 ,Ashley Cobb, 617-620-9707 ...... اإلتصال

acobb@ymcaboston.org
 التسجيل ...... الوالدان يمألوا حزمة التسجيل
ymcaboston.org ..... الموقع اإللكترونى

YMCA OF GREATER BOSTON 
SUMMER LEARNING ACADEMY @ 

THE  MARIO UMANA
 األكاديمية الصيفية للتعلم في ماريو أومانا هي

 عبارة عن برنامج لمدة 5 أسابيع يمزج بين
 األكاديميين ذوي الجودة العالية واإلثراء العملي

 لطالب اللغة المزدوجة القادمين من مدرسة ماريو
.أومانا ك 8- ومدرسة ماكاي االبتدائية

 طالب اللغة ، K1-2 إلى ............الصفوف
المزدوجة

 Border Street, Eastالموقع ......... 312
Boston

التاريخ ........ 8 يوليو – 9 أغسطس
الوقت ......... 8:00-6:00

الرسوم........ بدون رسوم
-Allison Singer, 617-512............... اإلتصال

8851, asinger@ymcaboston.org
 التسجيل ... يحدد المدير الطالب في أكاديمية

Umana التي ينبغي أن تحضر أكاديمية Summer 
Learning وتدعوها للتسجيل. يقوم أولياء األمور 

 مدير .YMCA بإكمال حزمة التسجيل مع مدير
YMCA يؤكد التسجيل في أكاديمية Summer 

Learning
ymcaboston.org ..... الموقع اإللكترونى

ZOO NEW ENGLAND 
SUMMER LEARNING

 التعليم الصيفي في حديقة حيوان فرانكلين بارك
 هو برنامج صيفي لمدة 5 أسابيع بدون تكلفة

 للطالب في منطقة بوسطن يدخل الصف الرابع
 أو الخامس. هو برنامج أكاديمي يجمع بين منهج

 مع إثراء حديقة ELA و BPS الرياضيات
الحيوان

 إلى ........... الصفوف 3 - 4
 ,.Franklin Park Rdالموقع ......... 1

Dorchester
التاريخ......... 8 يوليو – 9 أغسطس

الوقت ......... 9:00-3:00
الرسوم......... بدون رسوم

-Rebecca Nuske, 617-989 ...... اإلتصال
2683, rnuske@zoonewengland.org

 التسجيل ...... يتم تسجيل الطالب من المدارس
 ،Young Achievers، Taylor، Haley :التالية

Chittick،و ML King.
www.zoonewengland.org...الموقع اإللكترونى
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معسكرات وبرامج اليوم الصيفية
 .تقدم المخيمات عادة الترفيه والرياضة والفنون واإلثراء والرحالت اليومية. اتصل بكل مخيم لمزيد من التفاصيل. ما لم يذكر خالف ذلك ، فإن مخيمات اليوم هي من االثنين إلى الجمعة

(.تذكر أن تسأل عن المساعدات المالية والمنح الدراسية إذا كنت بحاجة إليها) 

826 BOSTON 
WALKING GEMSTONES & OTHER 

INVISIBLE SCIENCE: STEAM WRITING 
WORKSHOP SERIES

 على مدار 10 ورش عمل ، يقوم الطالب
 بمالحظات الناس والنباتات والحيوانات في المدينة

 ويستخدمونها لتخيل كيف يمكن أن تكون مدينة
 المستقبل ، وكيف يمكن أن تعيش الكائنات الحية
 فيها ، وكيف يمكننا استخدام العلم لجعل األمور

.أفضل
 إلى ......... الصفوف من 3 إلى 5 التي تعيش أو
 تذهب إلى المدرسة على بعد 3 أميال من مركز

.بوسطن 826 في ساحة إجليستون
   Washington Street, Boston ......... الموقع

3035
التاريخ......... 22 يوليو – 2 أغسطس

الوقت ......... -1:00 4:30
N/A ....... الرسوم

 ,Karen Sama, 617-442-5400 .......اإلتصال
karen@826boston.org

 التسجيل .......أكمل استمارة االهتمام على الموقع.
 بعد قليل Boston سيتصل بك أحد أعضاء فريق 826

لمناقشة البرنامج والتفاصيل اإلضافية معك
www.826boston.org الموقع اإللكترونى

AGASSIZ VILLAGE SUMMER 
CAMP 

SUMMER CAMP (OVERNIGHT)
 برنامج مخيم صيفي لمدة أسبوعين ليالً يوفر تجربة

 تمتد إلى األفق والتي تحفز النمو االجتماعي العاطفي
 لممارسيها من خالل مجموعة واسعة من األنشطة
 الترفيهية من الفنون والحرف اليدوية إلى األلعاب

.الميدانية إلى السباحة وركوب القوارب وغيرها الكثير
إلى ............ الصفوف 1 - 7

Poland, Maine.................................. الموقع
وسيلة اإلنتقال .......... نعم

التاريخ ........ 8 يوليو – 16 أغسطس
الوقت ........ مخيم صيفي داخلى ليلى

 الرسوم ........مقياس انزالقى على أساس دخل األسرة
.وحجمها

-Thomas Semeta, 781-860 ...... اإلتصال
0200, tsemeta@agassizvillage.org

 التسجيل ......عملية التسجيل عبر اإلنترنت على
www.agassizvillage.org/registration

.www.agassizvillage ..... الموقع اإللكترونى
org

AGASSIZ VILLAGE SUMMER 
CAMP 

TEEN ADVANCEMENT PROGRAM 
(OVERNIGHT)

 برنامج القيادة لمدة أسبوعين. فرصة فريدة
 للحصول على المتعة في معسكر صيفي وتطوير

 مهارات القيادة. وهي توفر فرًصا متقدمة للبرمجة
 والنمو من خالل مجموعة متنوعة من ورش

العمل واألنشطة العملية
إلى ............ الصفوف 7 - 10

Poland, Maine ........ الموقع
وسيلة اإلنتقال...........نعم

التاريخ ........ 8 يوليو – 16 أغسطس
الوقت ......معسكر صيفي ليلى

 الرسوم ........انزالق مقياس المساعدات المالية على
.أساس دخل األسرة وحجمها

-Thomas Semeta, 781-860...... اإلتصال
0200, tsemeta@agassizvillage.org

 التسجيل ......عملية التسجيل عبر اإلنترنت على
www.agassizvillage.org/registration

.www.agassizvillage..... الموقع اإللكترونى
org

AMERICAN CHINESE 
CHRISTIAN EDUCATIONAL 

& SOCIAL SERVICES, INC. 
(ACCESS) 

SUMMER ENRICHMENT PROGRAM
 هو برنامج ACCESS برنامج إثراء صيفي

 شامل لمدة 7 أسابيع يقدم دروًسا أكاديمية وإثراًءا
 ورحالت ميدانية أسبوعية وأياًما للياقة البدنية.

 هناك فرص لمزيد من رعاية األطفال خالل
.األسبوعين األوسطين من أغسطس

 إلى ............طالب من خلفيات صينية مهاجرة ،
 ومتعلمين اللغة اإلنجليزية. يرجى مالحظة أنه في حين
 أن غالبية طالبنا هم من الصينيين ، فإننا نخدم الطالب

من األعراق واألعراق األخرى
Boston........ الموقع

التاريخ......... 24 يونيو – 23 أغسطس
الوقت ......... 9:00-5:30

 الرسوم ........ $2570 دوالًرا لجميع األسابيع 8-9
 ، بما في ذلك اإليداع والغداء والتطبيق وقميص. نحن

 وأطفال القسيمة ونوفر مقياس EEC نقبل أطفال
 انزالق خاص يعتمد على دخل األسرة. يتم توفير

.خصومات لألشقاء. المنح الدراسية المحدودة المتاحة
ASAP ......... الموعد النهائى

 Ji-Sun Ham, 617-426-1070 ...... اإلتصال
ep@chinatownaccess.org, 

 التسجيل ......اتصل أو تحدث إلينا شخصياً في
.موقعنا

.www.chinatownaccess .... الموقع اإللكترونى
org

ARABIC SUMMER ACADEMY 
 Charlestown High برنامج صيفي في مدرسة
School للطالب في جميع أنحاء بوسطن لدراسة 

.اللغة العربية في بيئة لغوية
إلى ........... الصفوف 9 - 12

 وسيلة اإلنتقال .......... نعم
التاريخ ......... 1 يوليو – 20 يوليو

الموعد النهائى ........ 1 مايو
-Richard Cozzens, 617-398 ...... اإلتصال
7333, director@arabicsummeracademy.

org
التسجيل........ يقدم طلب على اإلنترنت

.www .... الموقع اإللكترونى
arabicsummeracademy.org

BALFOUR ACADEMY AT 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 

BALFOUR ACADEMY
 Balfour تأسست أكاديمية             

Academy في Northeastern University 
 في عام 1983. والغرض منها هو مساعدة طالب

 بوسطن على اكتساب المهارات والثقة الالزمة
 للنجاح في الكلية. للوصول إلى هذا الهدف ، تقدم

 أكاديمية بلفور برنامًجا صيفيًا لدورات اإلثراء
 وبرنامًجا تعليميًا في العام الدراسي لدعم البرنامج

.الدراسي العادي لكل طالب
 إلى ............الصف السادس ، يجب أن يدخل الصف

.السابع في الخريف
Boston......... الموقع

التاريخ......... 1 يوليو – 9 أغسطس
الوقت ......... 8:30-3:30
الرسوم ........ بدون رسوم

  الموعد النهائى ..........15 مارس
 ,Earl Stafford, 617-373-4300 ...... اإلتصال

e.stafford@neu.edu
 التسجيل........يحتاج الطالب إلكمال الطلب وحضور

 مقابلة. تتوفر الطلبات في 15 فبراير وتحتاج إلى
 إعادتها بحلول 15 مارس. للحصول على طلب ،

.c.curran@neu على Cindy Curran اتصل بـ
edu

.balfouracademy ..... الموقع اإللكترونى
northeastern.edu

BEYOND THE YELLOW TAPE 
BLOSSOM

 إلى مساعدة الفتيات ذوات Blossom يهدف
 االحتياجات المعقدة للتغلب على عقباتهن. نحن
 نقدم بداية التوجيه في نقطة الصفر لدعم تحديد

.من هم
 إلى ............الصفوف 12-6 ، الفتيات في سن

11-22
throughout Boston ........ الموقع

 التاريخ ........ 24 يونيو – 30 أغسطس
الوقت ........ 00 : 8 صباحا : 00 : 8 مساء

الرسوم ....... تبدأ من  $50 دوالر
الموعد النهائى ........ 10 يونيو

 ,Lisa, 857-383-1514 ...... اإلتصال
blossomgirlsblossom@gmail.com

 يجب على الطالب .Lisa التسجيل .......االتصال ب
 المهتم بالبرنامج أن يحيله معلم أو مستشار أو طبيب أو

.شريك خارجي آخر

BIRD STREET COMMUNITY 
CENTER 

BIRD STREET COMMUNITY CENTERS 
SUMMER PROGRAMS

 يوفر برامج صيفية لألطفال الذين تتراوح
 أعمارهم بين 4 سنوات )في مواقع محددة( - 13

.للمساعدة في الدروس الخصوصية واإلثراء
إلى ........... السن 4 - 13

الرسوم ....... 200 $/ أسبوعيا
-Bridgette Vickers, 617-282 ...... اإلتصال

6110 ext. 15, bvickers@birdstreet.org
 التسجيل ......التطبيقات على موقعنا. يجب إعادة

 جميع الطلبات شخصيًا إلى 500 طريق كولومبيا ،
الطابق الثاني ، دورتشستر

birdstreet.org ..... الموقع اإللكترونى

THE BOSTON DEBATE 
LEAGUE

DEBATE CAMP
 فرصة ممتازة Campate Camp يوفر معسكر

 للطالب لقضاء صيفهم في النقاش ، وتطوير مهاراتهم
 في التحدث أمام الجمهور والقيادة ، والتعرف على

.موضوع مناقشة السياسة للعام القادم
إلى ............ الصفوف 6 - 8

................ الموقع , Bostonسوف يتم اإلعالن عنه
وسيلة اإلنتقال ......... نعم

التاريخ ........ 26 أغسطس – 30 أغسطس
-Ranner Faugas, 857-246 ...... اإلتصال

8111, ranner@bostondebate.org
/https://goo.gl التسجيل ......االشتراك على

forms/lWiIgpodRBHIqy0o1
    www.bostondebate.org ..... الموقع اإللكترونى

BOSTON EXPLORERS 
AN URBAN CAMP FOR KIDS

Boston Explorers هو معسكر صيفي في 
 المناطق الحضرية حيث نقوم بأربعة أشياء كل

 و T ، يوم: استكشاف بوسطن )بالقارب ، الدراجة
 سيراً على األقدام( ، جعل األشياء بأيدينا ، تعامل
 مع الجميع ، واستمتع. نؤكد على العملية الطبيعية

 للعب واإلبداع ، باالستناد إلى شعور األطفال
بالعجب الكتشاف أحياءهم بطرق جديدة ومختلفة

 إلى ...........األعمار من 7 إلى 15 عاًما والتي تمتلك
 عائالتها إمكانات محدودة وتقّل فرص الوصول إلى
.برامج شبابية عالية الجودة تتمحور حول األطفال

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

التاريخ ........ 8 يوليو – 22 أغسطس
الوقت ........4:30-9:00, بعض االيام ممتدة

 الرسوم ....... $1.150 / جلسة لمدة أسبوعين ، 450
 $ / أسبوع الدراجة. تغطي الرسوم الدراسية وجبة
 الغداء ووجبتين خفيفتين كل يوم ، والعبّارة وجميع

 رسوم الدخول ، وتكاليف النقل االستكشافية ، وقميص
Boston Explorers. المساعدات المالية متاحة 

 على أساس الحاجة. لكي يتم النظر فيها ، يجب على
العائالت إكمال قسم المساعدات المالية في الطلب

الموعد النهائى ........ 1 مايو
-Alphonse Litz, 617-839......... ..... اإلتصال

2029, alphonse@bostonexplorers.org
 التسجيل ...... قم بملء حزمة التسجيل وإرسالها

 بالبريد ، والتي تتضمن تطبيقًا ، وصيغ الصحة
 ، واتفاقية انتساب ، وتطبيق المعونة المالية

 االختياري. مطلوب أيضا إيداع $100 لكل طفل
.www في كل دورة. رزمة التسجيل موجودة على

bostonexplorers.org/registration
.www.bostonexplorers الموقع اإللكترونى

org/

BOSTON UNIVERSITY 
WHEELOCK COLLEGE OF 

EDUCATION AND HUMAN 
DEVELOPMENT 

UPWARD BOUND MATH SCIENCE AT 
BOSTON UNIVERSITY

Upward Bound Math Science هو جزء 
 الممولة اتحاديًا ، والتي تهدف TRIO من برامج
 إلى إعداد الطالب ذوي الدخل المنخفض والجيل
 األول من الطالب الجامعيين لتحقيق النجاح في

 التعليم العالي في مجاالت العلوم والتكنولوجيا
.والهندسة والرياضيات

 إلى ...........الصفوف 12-9 ، ذوي الدخل المنخفض
 والجيل األول لحضور طالب المدارس الثانوية

STEM المهتمين في تخصصات
......... ........ الموقع Two Silber Way, Boston

التاريخ ...... 23 يونيو – 15 مايو 2020
الرسوم ....... بدون رسوم

 ,acox@bu.edu Allison Cox ...... اإلتصال
617-353-3551 , 

 التسجيل ....... للتأهل ، يجب أن يلتزم الطالب
 ذات الدخل المنخفض أو أن TRIO إما بمقاييس

 يكونوا من الجيل األول من الكلية ، وهذا يعني أنه
 لم يحصل أي من الوالدين على درجة البكالوريوس.
 باإلضافة إلى ذلك ، للتأهل ، يجب أن يكون الطالب

 قد بدأوا الصف التاسع على األقل وأن يحضروا إحدى
 المدارس الثانوية المستهدفة في البرنامج والتي تشمل

 تشارلزتاون وأكاديمية بوسطن الخضراء ومدرسة
 كوينسي العليا ومدرسة تشيلسي هاي أو يعيشون في
 أحد األحياء المستهدفة للبرنامج والتي تشمل تشيلسي

 ، دورتشستر ، شرق بوسطن ، ماتابان وروكسبوري.
 وأخيًرا ، يجب أن يهتم الطالب بدراسة العلوم أو
 التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات. يتم إعطاء

 الطالب الذين يحضرون المدارس الثانوية المستهدفة
األولوية في عملية القبول

www.bu.edu/wheelock الموقع اإللكترونى

BSA FOUNDATION 
STUDENT DESIGN DAY SUMMER 

FIELD TRIPS
Student Design Days  هي ورش عمل 

 لمدة ساعتين للمجموعات الدراسية من الصف
 BSA Space on Atlantic 8-3 التي تزور
Wharf. تمكن البرامج الطالب من العمل مع 
 المهندسين المعماريين المحترفين في مشاريع

 تبدأ البرامج بجولة عرض أو .STEAM تصميم
 عرض شرائح تفاعلي وتنتهي بمشروع تصميم

.عملي لفرق الطالب
إلى ........... الصفوف 3 – 8

Congress Street, Bostonالموقع ......... 290
التاريخ ....... 17 يونيو – 16 أغسطس

-Polly Carpenter, 617-391 ...... اإلتصال
4023, pcarpenter@architects.org

 Email Polly ...... التسجيل
/www.architects.org .... الموقع اإللكترونى

foundation
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تابع، البرامج الصيفية
CITYSPROUTS 

SUMMER PROGRAM
 يخدم الشباب CitySprouts برنامج الصيف

 في سن المدرسة المتوسطة. باستخدام مزيج من
 التشجير والطبخ واستكشاف الحي ، يعّرف المنهج

 الشباب على النظم البيئية واألنظمة الغذائية من
.خالل التعلم القائم على الحدائق

إلى ........... الصفوف 6 – 8 , السن 11 - 14
 ,Holmes Elementary School ........ الموقع

40 School Street, Dorchester
 التاريخ ........ 1 يوليو – 9 أغسطس

الوقت ......... 9:00-1:00
 الرسوم ....... بدون رسوم

 ,Robyn Burns, 617-876-2436 ...... اإلتصال
rburns@citysprouts.org

 التسجيل ....... يتم تصعيد طالب الصف السادس
 وطالب المدارس المتوسطة من المدارس الشريكة في
CitySprouts ، ومن خالل جهات اتصالنا الشريكة 

.بالمدرسة
www.citysprouts.org ...الموقع اإللكترونى

COMMUNITY BOAT BUILDING 
SUMMER PROGRAMS

 ركزت برامج النهار على بناء المشاريع في ورشة
 العمل لدينا ، واستكشاف ميناء بوسطن بواسطة
.التجديف ، والتعرف على النظم البيئية البحرية

 إلى ........... الصفوف 2 –  8 , السن  7 – 14
Liberty Drive, Boston 21  ......... الموقع

 التاريخ ........ 18 يوليو – 2 أغسطس
 الوقت ......... 9:00-4:00

  الرسوم ....... 450 $ أسبوعيا
-Stockton Reece, 617-428 ..... اإلتصال

0155, stockton@communityboatbuilding.
org

  التسجيل ...... عبر اإلنترنت على الموقع
www.communityboatbuilding.org/

summer-program
.www ..... الموقع اإللكترونى

communityboatbuilding.org

COMMUNITY BOATING, INC
JUNIOR PROGRAM

 استمتع بالصيف على الماء مع تكوين صداقات
 جديدة وتعلم اإلبحار. نحن نقدم دروس اإلبحار
 والتجديف ورياضة ركوب األمواج ، وبرامج

STEM ، واأللعاب ، وغيرها من األنشطة 
.لشباب بوسطن الكبرى

 إلى ........... األعمار من 10 إلى 17 عاًما يمكنهم
السباحة لمسافة 50 ياردة

 ,David G Mugar Way الموقع ........ 21
Boston

 التاريخ ........ 17 يونيو – 23 أغسطس
الوقت ......... 8:30-3:00

 الرسوم .......1$ - $350 ، مقياس انزالق قائم على
 الحاجة من ويتضمن العضوية ، والطبقات ، واستخدام

 القوارب ؛ كل ما نقدمه لعشرة أسابيع الصيف. أثناء
 التسجيل ، تأخذ حاسبة الرسوم اآللية في االعتبار دخل

.األسرة وحجم العائلة والمزايا الصحية للموظفين
 Niko Kotsatos, 617-523-1038 ...... اإلتصال

ext 22, niko@community-boating.org
 التسجيل ....... التسجيل للحصول على عضوية

Junior.
-www.community ...... الموقع اإللكترونى

boating.org/jp

DYNAMIT
dynaMIT هو برنامج STEM الصيفي لطالب 

 المدارس المتوسطة منخفضة الدخل في حرم
 يتم إقران طالب المدارس المتوسطة .MIT معهد

 مع مرشدين من طالب معهد ماساتشوستس
.للتكنولوجيا خالل األسبوع

 إلى ............الصفوف 9-6 ، يتم وضع الطالب ذوي
 الدخل المنخفض قبل غير ذوي الدخل المنخفض. كل

.شيء يمكن أن تنطبق
Ames Street, Cambridge الموقع ........ 31

التاريخ ....... 12 أغسطس – 23 أغسطس

الوقت ......... 9:00-5:00
N/A ....... الرسوم

 الموعد النهائى ........ أبريل
 ,Julia Cho, 408-504-8967 ...... اإلتصال

dynamit_board@mit.edu
.التسجيل ......الطالب التقدم بطلب عبر اإلنترنت

dynamit.mit.edu..... الموقع اإللكترونى

EAST BOSTON SOCIAL 
CENTERS 

SUMMER PROGRAM
 'East Boston Social Centers يشجع برنامج
 الصيفي على إثراء تجربة / بيئة. رحالتنا الميدانية
 اليومية هي تجارب تعلم نشطة وجذابة. نحن نقدم
 الفرص الجديدة التي تساعد على دعم تفرد طفلك

وتعزيز العالقات الصحية
السن K, 14 - 5 إلى ......... الصفوف 2 – 9

 Central Square, Eastالموقع ........ 68
Boston

 وسيلة اإلنتقال ......... نعم . النقل في اتجاه واحد هو
 30 $ إضافيًا في األسبوع. النقل في اتجاهين هو 45$

 East إضافيًا في األسبوع. نحن نقدم النقل إلى شرق
Boston ، Chelsea ، Revere، Winthrop. 
المواصالت متوفرة على أساس أسبقية الحضور

 التاريخ ....... 8 يوليو – 23 أغسطس
الوقت ......... 8:30-5:30

 الرسوم ....... $178.60 في األسبوع بدون وسائل
 نقل. نحن نقبل المنح. نحن نقدم عدًدا محدوًدا من

 المنح الدراسية لمراكز بوسطن إيست االجتماعية التي
تتراوح مدتها من أسبوع إلى أسبوعين لكل طفل

-Christopher Marroquin, 617.. ..... اإلتصال
569-3221 ext. 102, cmarroquin@ebsoc.

org
   التسجيل ....... قم بزيارة مكتب التسجيل في

Central Square68 لتسجيل طفلك. سنحتاج إلى 
 طلب مكتمل ، ورقم تعريف الوالدين ، وشهادة ميالد

 الطفل ، وبطاقة التأمين الصحي للطفل ، ودفع األسبوع
األول. نقترح عليك تحديد موعد لتسجيل طفلك
www.ebsoc.org ..... الموقع اإللكترونى

FENWAY HIGH SCHOOL 
EARLY COLLEGE SUMMER ACADEMY

 Fenway High School تضمن أكاديمية
 في أوائل فصل الصيف ارتفاع عدد الطالب

 في المدارس الثانوية ، والكبار الجاهزون للكلية
 من خالل إعداد الطالب لما يتوقعونه في الكلية
 ، وفرصة الحصول على االئتمان وتلقيه )عند

 االنتهاء بنجاح( ، للحصول على فصل دراسي ،
 والحصول على الدعم األكاديمي و اإلرشاد من

.قبل معلمي المدارس الثانوية والموظفين
إلى ........... الصفوف 10 - 11

 ,Columbia Road الموقع ........  270
Dorchester

وسلة اإلنتقال .......... نعم
التاريخ ....... 1 يوليو – 30 أغسطس

-Geoffrey Walker, 857-930 ...... اإلتصال
1748, gwalker@fenwayhs.org

التسجيل ......ينصح بالطالب

FREDERICK PILOT MIDDLE 
SCHOOL 

SUMMER LITERACY FOR ELS
 الغرض من هذا البرنامج هو توفير توعية القراءة

 والكتابة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية. هذه فرصة لـ
SLIFE والقادمين الجدد لتطوير مهاراتهم في 

 القراءة والكتابة من خالل االستماع والتحدث
.والقراءة وكتابة التعليمات

ELsإلى ........... الصفوف 6 - 8
 ,Columbia Road الموقع ........  270

Dorchester
 التاريخ ....... 8 يوليو – 2 أغسطس

-Jennifer Dines, 617-331 ...... اإلتصال
8829, jdines@lgfnet.org

 في FREDERICK التسجيل ......نستهدف طالب
 برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية لدينا. كما سنتصل أيًضا

 بالمدارس التي تشتمل على الصفوف من 6 إلى 8
لدعم متعلمي اللغة اإلنجليزية من جميع أنحاء المقاطعة

FRENCH CULTURAL CENTER/
ALLIANCE FRANÇAISE OF 

BOSTON 
SUMMER IN FRENCH FOR KIDS AND 

TEENS
 برنامج مصمم لجميع المستويات. ينخرط األطفال

 والمراهقون في أنشطة مناسبة للعمر ومستوى
 معين تتغير كل أسبوع. التسجيل متاح لمدة

 أسبوع واحد أو عدة أسابيع. الخصومات المتاحة
.لالشتراك المبكر واألشقاء

 من 3 إلى K0-12 ، 17 إلى ........... الصفوف
 عاًما. يجب أن يتم تدريب األطفال الصغار على

دورات المياه. انظر الموقع للحصول على معلومات
 ,Marlborough Street الموقع ........ 53

Boston
التاريخ ....... 17 يونيو – 31 أغسطس

............. ........ الوقت ) أ و 00 : 5 ( 4:00 -9:00
الرسوم ....... متنوعة

-Pierre-Antoine Tiberi, 617 ...... اإلتصال
912-0400, ptiberi@frenchculturalcenter.

org
.www.frenchculturalcenter...... ..... التسجيل

org/summer-in-french/
.www ..... الموقع اإللكترونى
frenchculturalcenter.org

GENERATIONS 
INCORPORATED 

CLASSROOM LITERACY WITH SMALL 
GROUP TUTORING PROGRAM

 Generations Incorporated تدعم شركة
 مهارات القراءة والكتابة للطالب الصغار من

 خالل إستراتيجيتين مختلفتين: التدريس الجماعي
.للمجموعات الصغيرة والمساعدة العامة

K2-3 إلى .......... الصفوف
 ,Kingston Street, 4th Floorالموقع ........  25

Boston 
التاريخ ....... ساعات المدرسة

الرسوم ....... بدون رسوم
-Kendra Mrozek, 617-399 ...... اإلتصال

4677, kmrozek@generationsinc.org
Teacher requested / referred ...... التسجيل
.www.generationsinc ..... الموقع اإللكترونى

org

GIRLS ROCK CAMPAIGN 
BOSTON 

SUMMER SESSIONS 1 & 2
 نحن نقدم برنامًجا صيفيًا للتطوع للفتيات ،

 والشباب ، والشباب غير المطابقين من الجنسين
 والذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 17 عاًما. خالل
 كل جلسة ، تتاح الفرصة للمشاركين لتشكيل فرق
 موسيقية ، وتعلم كيفية لعب أداة موسيقية )جيتار

 ، جهير ، لوحات مفاتيح ، براميل ، أو غناء(
 ، وتأليف أغنية أصلية وأداء مباشر في مكان
 موسيقى الروك المحلي - كل ذلك في أسبوع

.واحد
إلى ........... البنات  8 - 17

Fordham St, Allstonالموقع ........ 25
 التاريخ ........... الجلسة األولى 15 – 20 يوليو ,

الجلسة الثانية  5 –  10 أغسطس
5:30-8:30..........................................  الوقت

 الرسوم ....... 375$ / الدورة. المساعدات المالية
 متاحة ألي شخص يتقدم بطلب. نحن نسعى جاهدين

 لمنح جميع طلبات المساعدة بالكامل وتقديم العون
 الكافي لتلبية حاجة كل أسرة. نشجع العائالت على
 طلب المساعدة إذا لزم األمر. نموذج طلب المعونة

المالية هو ضمن تطبيق البرنامج
......... ..... اإلتصال Megan Sutton, 508-308-
1940, megan.sutton@girlsrockboston.org

 التسجيل .......عملية التطبيق لديها ثالث خطوات.
 يجب إكمال جميع الخطوات الثالث قبل النظر في

 طلبك. هذه المعلومات مفصلة في الطلب وسيتم
إرسالها مع تأكيد استالم الطلب

.http://girlsrockboston .... الموقع االلكتروني
org

IDIIL LEARNING 
FOUNDATION 

IDIIL ACADEMIC SUMMER DAY 
CAMP

 لتعزيز IDIIL تم تصميم المعسكر الصيفي لـ
 النمو األكاديمي وتوفير بيئة متعددة التخصصات

.واإلبداعية والتعاونية خالل العطلة الصيفية
 الذين تتراوح ، K2-9 إلى ...........الصفوف

 أعمارهم بين 5 و 13 سنة للمخيم العادي ؛ من 14 إلى
)مستشار في التدريب( CIT 15 سنة في

 ,Tremont Street, Bostonالموقع ........ 366
 التاريخ ....... 24 يونيو - 31 أغسطس

 الرسوم ....... 649 $ لكل يوم كامل ، أو $199 في
 األسبوع للجلسات السابقة / بعد أو التسجيل األسبوعي

)قد تختلف األسعار في أماكن مختلفة( قبول القسائم
 ,Chitien Hsu, 617-775-5688 ...... اإلتصال

chsu@idiil.org
-Call  617-426-4126  or  617 ...... التسجيل

775-5688, email joychen@idiil.org, or 
visit the website.

www.idiil.org ..... الموقع االلكتروني

IDIIL LEARNING 
FOUNDATION 

IDIIL INDIVIDUALIZED LEARNING 
PROGRAM

 هذا البرنامج مخصص للطالب من مرحلة ما قبل
 المدرسة حتى الصف الثاني عشر. يتم فصلها إلى
 أربعة مواضيع: الرياضيات ، اللغة اإلنجليزية ،

.حل المشكالت والتفكير النقدي ، والكتابة
K2-12 إلى ...........الصفوف

Tremont Street, Bostonالموقع ........ 366
 التاريخ ........ الوقت الحالى – 31 ديسمبر

 الرسوم ....... متنوع
 ,Chitien Hsu, 617-775-5688 ...... اإلتصال

chsu@idiil.org
-Call 617-426-4126 or 617 ...... التسجيل

775-5688 or email joychen@idiil.org
www.idiil.org ..... الموقع االلكتروني

IDIIL LEARNING 
FOUNDATION 

STANDARDIZED TEST PREPS
 اختبار التحضير الختبارات موحدة بما في ذلك

ISEE و SSAT و SAT و CAT. يشمل 
 كل فصل األنشطة التالية: نظرة عامة على

 المعرفة / المهارات ، ومهارات حل المشكالت
 ، واستراتيجيات االختبار ، واختبارات المحاكاة
 ، وتفسيرات أسئلة االختبار ، وتحليل الضعف ،

.وخطة الدراسة لكل طالب
إلى ........... الصفوف 4 - 12

التاريخ ....... 1 يوليو – 24 أغسطس
 الرسوم .......رسوم بالساعة. إن سعر الساعة العادي
 لدينا هو 75 $ - 150 $ اعتماًدا على حالة الطالب

 ، وهدف التعلم ، والمعلم. بالنسبة للطالب من
PartnerBPS ، نقدم خصًما بنسبة ٪80 إذا دفعوا 

10 ساعات في كل مرة
 ,Chitien Hsu, 617-775-5688 ...... اإلتصال

chsu@idiil.org
-Call 617-426-4126 or 617 ...... التسجيل

775-5688 or email joychen@idiil.org
www.idiil.org...... الموقع االلكتروني

IDIIL LEARNING 
FOUNDATION 

SUMMER COMPUTER CAMP
 في هذا البرنامج القائم على االكتشاف ، القائم

 على المشاريع والمليء بالمتعة ، يتعلم الطالب
Microsoft Office ، تصميم الويب متعدد 
 الوسائط ، أو برمجة األلعاب ، اعتماًدا على

 مستوى محو أمية الكمبيوتر. كما يشاركون في
.العديد من الرحالت الميدانية التعليمية

 إلى ..........الصفوف 12-3 ، محو األمية األساسية
الكمبيوتر والرغبة في التعلم

 ,Tremont Street, Bostonالموقع ......... 366
التاريخ ...... 1 يوليو – 23 أغسطس

  الرسوم ......699 $عن كل موسم ، اليوم الكامل:
ونقبل قسائم المنح

 ,Chitien Hsu, 617-775-5688 ...... اإلتصال
chsu@idiil.org

-call 617-426-4126 or 617 ...... التسجيل
775-5688 or email joychen@idiil.org 

www.idiil.org ..... الموقع االلكتروني

IMAJINE THAT 
SUMMER ACADEMY

 يتمتع الطالب بفرصة لتعزيز مهاراتهم
 األكاديمية وزيادة مهاراتهم االجتماعية والعاطفية
 يطبق ذلك منهًجا تعليميًا Imajine .والشخصية
 ومحو األمية ، والتغذية ، STEM تفاعليًا يشمل

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

K0-5 إلى ...........الصفوف
التاريخ........ 24 يونيو – 9 أغسطس

6:00-7:00........................................... الوقت
 الرسوم ....... متنوعة

........ ..... اإلتصال Jessica Brenes, 781-929-
2858, jessica@imajinethat.com

 التسجيل ......يمكن الوصول إلى حزمة التسجيل عبر
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تابع، البرامج الصيفية
 الورق والبريد اإللكتروني وعبر اإلنترنت. يحتاج كل

 والد إلى ملء الطلب المطلوب وتقديم أي استمارات
 طبية ضرورية إذا كان لدى الطفل حالة طبية و / أو

.حساسية غذائية قبل أن يبدأ الطفل البرنامج
/http://imajinethat.com الموقع االلكتروني

boston-public-schools-programs.html

INSTITUTE FOR PAN AFRICAN 
CULTURAL EDUCATION 

(P.A.C.E) 
STRAIGHT A'S JUNIOR LEADERS 

ACADEMY
 للقادة الصغار Leaders Junior يوفر برنامج

 للطالب الدعم األكاديمي واإلثراء الثقافي واليدين
 في أنشطة التنمية االجتماعية. يتعلم الطالب

 ويفهمون أهمية التنوع الثقافي وبناء الشخصية
.والمهارات القيادية

إلى ............ السن 4 - 10
التاريخ ....... 8 يوليو – 16 أغسطس

الوقت ........8:30-5:30
 الرسوم ....... 125 $ / في األسبوع ، والمنح

الدراسية ، والقسائم ، والمساعدة المالية المتاحة
-Gina Simpson-Hobbs, 857 ...... اإلتصال
269-3363, info@paceachievement.org

@To apply, email info .......التسجيل
paceachievement.org or call 857-269-

3363
.www.paceachievement .....الموقع االلكتروني

org

KWONG KOW CHINESE 
SCHOOL 

SUMMER PROGRAM
 يوًما كامالً Kwong Kow يقدم البرنامج الصيفي

 من األنشطة واألنشطة الترفيهية. توفر الدروس
 اليومية بعد الظهر األنشطة الترفيهية التي تشمل

 الكونغ فو ولوحة ألوان المياه والخط والرقص
 واألدوات الصينية التقليدية ومشاريع التكنولوجيا

.والرحالت الميدانية وأكثر من ذلك
 يجب أن يكون ، K1-8 إلى ...........الصفوف

.الطالب على األقل 4.5 سنة للتسجيل
Tyler Street, Bostonالموقع ........ 87

التاريخ ....... 1 يوليو – 23 أغسطس
 الرسوم .......تحقق من موقعنا على االنترنت لرسوم

مقبولة جدا
 ,Benjamin Yu, 617-426-6716 ...... اإلتصال

kwongkow@gmail.com
 التسجيل ......تحقق من موقعنا على االنترنت لعملية

تسجيل الطالب
.www.kwongkowschool...الموقع االلكتروني

org

MAVERICK LANDING 
COMMUNITY SERVICES 

(MLCS) 
MAVERICK MAKERS

 ببناء MLCS Youth STEAM تقوم برامج
 المهارات وتوليد االهتمام في مجاالت العلوم

 والتكنولوجيا والهندسة والفنون / التصميم
.والرياضيات مع توفير خدمات الدعم للعائالت

 إلى ............ السن 7 - 12
East Boston ........ الموقع

  التاريخ ....... يوليو – أغسطس
3:00-9:30..........................................  الوقت

 Maverick الرسوم ....... مجانا لمواطنين منطقة
Landing

-Johanna Jehring, 617-569 ...... اإلتصال
5240, johanna@mavericklanding.org
 التسجيل ......تم توظيفهم عن طريق الكالم ، من

 خالل وسائل اإلعالم االجتماعية ، والنشرات المقدمة
إلى المدارس المحلية

www.mlcsboston.org ..... الموقع االلكتروني

NETWORK FOR TEACHING 
ENTREPRENEURSHIP 

ENTREPRENEURSHIP SUMMER 
ACADEMY

 الصيفية على تشغيل NFTE تعمل أكاديمية
 عقلية ريادة األعمال في الشباب. يطبق الطالب

 المهارات األساسية لألكاديميين ويطورون
 مهارات التأهب المهني أثناء إنشاءهم وتقديم خطط
 أعمالهم الخاصة. وتنتهي الدورة في مسابقة خطة

 األعمال المحلية التي تغذي منافسة وطنية مع
.حزمة الجائزة الكبرى بقيمة 25،000$

إلى ........... الصفوف 7 – 12 , السن 13 - 18
Boston........ الموقع

 التاريخ ....... يوليو / أغسطس ليتم تحديده

T وسيلة االنتقال ......... يمكن الوصول إليها للقطار
4:00-9:00..........................................  الوقت

الرسوم........بدون رسوم
-Jennifer Green, 617-388...... اإلتصال

2008, jenniferg@nfte.com
التسجيل ....... تقدم على االنترنت أو بالورق

/www.nfte.com/offices...... الموقع االلكتروني
new-england

NEW ENGLAND AQUARIUM 
SUMMER SCIENCE LEARNING WITH 

THE AQUARIUM
 من خالل برمجة العلوم البحرية والبيئية

 التفاعلية التي تبني محو األمية العلمية ومهارات
 التفكير الناقد والثقة الشخصية من خالل أنشطة

 المعسكرات التقليدية والتعلم العملي ، يتيح للشباب
. .التمدد والنمو سعياً وراء المحيط الصحي

 إلى ...........الصفوف 9-3 ، الطالب الذين يرغبون
.في الحصول على الهواء الطلق والتعلم عن المحيط

 ,Central Wharf, Bostonالموقع ........ 1
التاريخ ....... 8 يوليو – 23 أغسطس

5:00-9:00..........................................  الوقت
 الرسوم ......700 $ لألعضاء و 775 $ لغير
 األعضاء. وتبلغ تكلفة البرامج المتقدمة 900 $

 لألعضاء و 975 $ لغير األعضاء )1600 إلى 1700
 $ للدورة الخاصة التي تستمر لمدة أسبوعين(. المنح

 الدراسية متاحة للشباب الذين يحتاجون إلى الدعم
 المالي للحضور. تُمنح المعونة المالية على أساس

 الحاجة المالية ، ويتم مراجعة الطلب للتأكد من اكتماله
 ومستوى اهتمام الطفل المعبر عنه عبر تعيين الطلب.

 العائالت التي يقل إجماليها عن 80،000 $ مؤهلة
 للحصول على منح دراسية على نطاق واسع ، والتي

تغطي ما يقرب من 90 ٪ من الرسوم الدراسية
-Danny Badger, 617-973 ...... اإلتصال

0250, dbadger@neaq.org
 التسجيل.......يمكن للوالدين التسجيل أو التقديم

 للحصول على منحة عبر اإلنترنت. اتبع الروابط على
 موقعنا. أو اتصل بك ويمكننا مساعدتك في التسجيل

عبر الهاتف
www.neaq.org ......الموقع االلكتروني

NEW ENGLAND CENTER FOR 
INVESTIGATIVE REPORTING 

BU SUMMER JOURNALISM 
INSTITUTE

 يقدم مركز نيو إنجالند لتقارير التحقيقات تجربة
 لمرة واحدة في العمر لطالب المدارس الثانوية

 المهتمين بالصحافة أو االتصاالت أو الكتابة: معهد
 الصحافة الصيفية لما قبل الكلية في جامعة بوسطن

.وجلسة مكافأة في كلية بوسطن
إلى ........... الصفوف 8 – 12 , السن 14 - 18

Boston, MA ........ الموقع
التاريخ ....... 23 يونيو – 2 أغسطس

الوقت ......... متنوع
$ الرسوم ....... للمقيمين بالمنطقة: 3،487

 المسافر: منح دراسية ومساعدة مالية                  
:$ بقيمة 2600

 للتأهل للحصول على المنح الدراسية                  
 ، يجب على الطالب تقديم طلب القبول قبل 31 يناير

 وطلب طلب منحة عبر البريد اإللكتروني في
                  training@necir.org

 يجب إكمال طلبات المنح الدراسية وإرسالها بالبريد .
 اإللكتروني في موعد أقصاه 8 فبراير / شباط الساعة

5 
 للحصول على المساعدة .EST .مساًء                
 المالية ، يجب تقديم طلبات القبول بحلول األول من

 أبريل. ثم ، يجب على الطالب إرسال بريد إلكتروني
 لطلب trainings@necir.org إلى                 

 المساعدة المالية ، كاملة وإرسال هذا الطلب عبر
البريد اإللكتروني بحلول 9 أبريل

 الموعد النهائى ......... سيتم النظر في 31 يناير
 للحصول على منحة دراسية. 1 أبريل للنظر في

المساعدات المالية
-Ermolande Jean-Simon, 617 ...... اإلتصال

370-8523, studentprograms@necir.org
 التسجيل .......القبول تنافسي ويستند إلى الحاجة
 المثبتة والجدارة. تقدم بطلب عبر اإلنترنت على

 من خالل تقديم www.necir.org/summer الموقع
 طلب القبول عبر اإلنترنت ، وتحميل مستنداتك ،

$ ورسوم الطلب البالغة 25
www.necir.org ..... الموقع االلكتروني

NEW ENGLAND CENTER FOR 
INVESTIGATIVE REPORTING 

INVESTIGATIVE REPORTING 
WORKSHOP AT BOSTON COLLEGE
 يقدم هذا المركز ، الذي قدمه مركز نيو إنجالند

 للتقارير التحقيقية ، الطالب في مهارات الصحافة
 األساسية ، باإلضافة إلى تقنيات تحقيقية أكثر تقدًما

 مثل إجراء مقابالت مع مصادر مترددة ، وتقديم
.طلبات المستندات العامة ، وحفر البيانات

إلى ............الصفوف 10 - 12
Chestnut Hill, Massachusetts........ الموقع

التاريخ ....... 8 يوليو – 25 يوليو
 الرسوم .......المقمين بالمنطقة )تشمل رسوم الدراسة

$ والغرفة والمجلس والوجبات(: 4500
$ المسافر )الرسوم الدراسية(: 3000                 

 نحن ال نقدم أي منح دراسية أو                 
مساعدات مالية لهذا البرنامج

 Burt Glass or Ermolande...... اإلتصال
Jean-Simon, 617-531-1685, training@

necir.org
-www.bc.edu/bc التسجيل ......تفضل بزيارة

web/sites/bc-experience/programs/non-
credit-programs/necir---investigative-

journalism-institute.ht
www.necir.org..... الموقع االلكتروني

NORTH END MUSIC & 
PERFORMING ARTS CENTER 
BEGINNING DANCE & MOVEMENT 

WORKSHOP
 تعلم المهارات األساسية من مجموعة متنوعة من

 أساليب الرقص مثل الباليه والجاز والمعاصرة ، وأكثر
 في كل يوم ، يعمل .Teneriello مع المدرب أماندا
 الطالب في المناصب والخطوات والحقائق الممتعة
 حول أسلوب الرقص. في نهاية أسبوع ورشة العمل
 ، يظهر الطالب مهاراتهم الجديدة في أداء لألصدقاء

.والعائلة
من 4 إلى 6 سنوات ، K1-1 إلى ........... الصفوف

Hull Street, Bostonالموقع ........ 9
التاريخ ....... 19 أغسطس – 23 أغسطس

 الرسوم ...... 210$ نحن نقدم المنح الدراسية القائمة
 على الحاجة وخطط الدفع للورش الصيفية. لمزيد
@info من المعلومات يرجى البريد االلكتروني

nempacboston.org
الموعد النهائى ....... 1 يونيو

-Manda S. Amodio, 617-227...... اإلتصال
2270, mshepherd@nempacboston.org

//:https التسجيل ......التسجيل في
nempacboston.org/classes/

beginningdanceand   
movementworkshop

.www.nempacboston..... الموقع االلكتروني
org

NORTH END MUSIC & 
PERFORMING ARTS CENTER 

BROADWAY BOOTCAMP
 للطالب ذوي الخبرة ، باإلضافة إلى تعليمك

 المسرحي الموسيقي مع هذا البرنامج المكثف الذي
 يستمر لمدة أسبوع. يتعلم الطالب المونولوجات
 الفردية والجماعية ، الرقصات ، واألغاني. في
 نهاية ورشة العمل ، يقدم الطالب عروضهم في

.لألصدقاء والعائالت Improv Asylum مطعم
 إلى ...........الصفوف 8-5 ، الذين تتراوح أعمارهم

.بين 14-10 سنة مع خبرة سابقة
Hull Street, Bostonالموقع ........ 9

التاريخ ....... 12 أغسطس – 16 أغسطس
 الرسوم .......350 $ مع خيار يوم طويل بتكلفة

 إضافية في اليوم. نحن نقدم المنح الدراسية القائمة على
 الحاجة وخطط الدفع للبرامج الصيفية. يرجى البريد

 لمزيد من info@nempacboston.org االلكتروني
المعلومات

الموعد النهائى ....... 1 يونيو
-Manda S. Amodio, 617-227...... اإلتصال

2270, mshepherd@nempacboston.org
.Visit https://nempacboston...... التسجيل

org/classes/broadway-bootcamp/
www.nempacboston.org.... الموقع االلكتروني

NORTH END MUSIC & 
PERFORMING ARTS CENTER 

MEET THE INSTRUMENT 
WORKSHOPS

 قدم نفسك لعائالت اآلالت الموسيقية. يتعلم الطالب
 األدوات المختلفة من خالل الحرف اليدوية ،

 واأللعاب ، وأنشطة الحركة باإلضافة إلى مقابلة
 أخصائي األجهزة. يتلقى الطالب التدريب على

.الخبرة المناسبة لسنهم

 الذين تتراوح ، K1-1 إلى ........... الصفوف
أعمارهم بين 4-7

Hull Street, Boston, MAالموقع ........ 9
التاريخ ........ 19 أغسطس – 23 أغسطس

الوقت .........12:00-4:00
 الرسوم ....... $275. خيار اليوم الممتد حتى الساعة

 5:00 مقابل 10$ إضافية في اليوم. كما يتم تشجيع
 الطالب على الجمع بين ورشة العمل هذه

 ورشة عمل الصباح للحصول على                 
 يوم كامل من البرمجة. هناك خصم على الجمع بين

البرامج ، بينما تبلغ رسوم الدروس األسبوعية الكاملة
 هناك تمويل المنح الدراسية .410$                 

 وخطط الدفع المتاحة. يرجى البريد االلكتروني
info@nempacboston.org لمزيد من

المعلومات                  
.. ..... اإلتصال Manda S. Amodio, 617-227-

2270, mshepherd@nempacboston.org
 Meet the التسجيل........يمكن للطالب التسجيل في

Instruments أو الجمع بين هذا العرض مع ورشة 
 الرقص الصباحية لدينا إلنشاء برنامج ليوم كامل.
/https://nempacboston.org تفضل بزيارة

summerprogams/ لالطالع على جميع عروضنا
www.nempacboston.org.....الموقع االلكتروني

NORTH END MUSIC & 
PERFORMING ARTS CENTER 
YOUTH MUSIC THEATRE SUMMER 

WORKSHOPS
 نرحب بجميع الطالب من جميع القدرات لورشات
 عمل مسرح الموسيقى للشباب. العمل على تقنيات

 الصوت ، التمثيل ، والرقص في إنتاج الشباب
 المعدل. نركز كل أسبوع على عرض جديد يتوج

 لألصدقاء Improv Asylum بأداء ممتع في
.والعائالت

 الذين تتراوح ، K2-5 إلى ........... الصفوف
أعمارهم بين 11-5 من أي قدرة

9Hull Street, Boston................ ........ الموقع
التاريخ ....... 8 يوليو – 9 أغسطس

 الوقت .......اإلثنين – الخميس 00 : 9 – 00 : 4 ,
الجمعة 00 : 9 – 30 : 12

 الرسوم ...... $315. تتوفر خدمة التوصيل المبكر
 وتسجيل المغادرة المتأخر مقابل رسوم إضافية.

 نحن نقدم المنح الدراسية القائمة على الحاجة وخطط
 الدفع. لمزيد من المعلومات يرجى البريد االلكتروني

info@nempacboston.org
الموعد النهائى ........ 1 يونيو

.. ..... اإلتصال Manda S. Amodio, 617-227-
2270, mshepherd@nempacboston.org

//:Online at https...... التسجيل
nempacboston.org/summerprogams/

www.nempacboston.org.... الموقع االلكتروني

NORTHEASTERN UNIVERSITY 
- CENTER FOR STEM 

EDUCATION 
GE GIRLS

 General   للفتايات ترعاهGE Girls  برنامج
Electric، وهو برنامج أكاديمي مدته أسبوع 

 واحد يهدف إلى تشجيع الفتيات على استكشاف
 عالم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
 والمهارات التي تعتمد على العلوم والتكنولوجيا

.والهندسة والرياضيات
إلى .......... البنات / الصفوف 6 - 7

 ,Forsyth Street Room 153الموقع ........ 110
Snell Engineering Boston

 التاريخ ....... 8 يوليو – 12 يوليو
الوقت .........8:00-4:00

الرسوم .......بدون رسوم
-Claire Duggan, 617 ...... اإلتصال

373-2036, c.duggan@neu.edu 
Enrollment:Applications available 

online.
www.stem.neu.edu..... الموقع االلكتروني
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تابع، البرامج الصيفية
NORTHEASTERN UNIVERSITY 

- CENTER FOR STEM 
EDUCATION 

SUMMER STEM PROGRAM
 وتتمثل المهمة في تمكين الشباب من دخول

 الصفوف 6 و 7 و 8 من أجل تطوير وتحقيق
 كامل إمكاناتهم من خالل دعم البرامج التعليمية

 االجتماعية والترفيهية والقائمة على العلوم
.والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

إلى ........... الصفوف 5 - 7
 Snell Engineering, 360الموقع ........ 153

Huntington Avenue, Boston
التاريخ ....... 15 يوليو – 26 يوليو

4:30-8:30.................................. ........ الوقت
الرسوم ...... 500 $ / أسبوعان
الموعد النهائى ....... 15 مارس

 ,Nicolas Fuchs, 617-373-3382...... اإلتصال
n.fuchs@northeastern.edu

Apply online...... التسجيل
www.stem.neu.edu..... الموقع االلكتروني

NORTHEASTERN UNIVERSITY 
- CENTER FOR STEM 

EDUCATION 
YOUNG SCHOLARS PROGRAM

 YOUNG يقدم برنامج           
SCHOLARS  للباحثين والمهندسين 

 المستقبليين فرصة فريدة لتجربة بحثية عملية
 ، مدفوعة األجر ، بينما ال يزالون في المدرسة
 الثانوية. البرنامج مفتوح للمتقدمين في منطقة

 بوسطن الذين أكملوا دراستهم الثانوية أو السنة
.الثانوية

 إلى ........... الصف الحادي عشر ، الطالب الذين
.أبدوا اهتماًما قويًا بالرياضيات والعلوم و / أو الهندسة

 Snell Engineering, 360الموقع ........ 153
Huntington Avenue, Boston

التاريخ ....... 24 يونيو – 1 أغسطس
4:30-8:30.................................. ........ الوقت

الرسوم ....... 150 $ رسوم االلتزام
 الموعد النهائى ....... 15 مارس

-Claire Duggan, 617-373...... اإلتصال
2036, c.duggan@neu.edu

 Application is available on....... التسجيل
line at stem.neu.edu/summer/ysp/

www.stem.neu.edu..... الموقع االلكتروني

NORTHEASTERN UNIVERSITY 
MARINE SCIENCE CENTER 

COASTAL OCEAN SCIENCE 
ACADEMY

 هي عبارة عن برنامج يوم )COSA( أكاديمية
 صيفي للعلوم البحرية ، يقع مقره في حرم مركز

 على Northeastern علوم البحار في جامعة
 الصخري. يشمل البرنامج Nahant شاطئ

 رحالت ميدانية خارج الموقع إلى مواقع داخل
 المياه وخارجها. هناك برنامج مدته أسبوع

 واحد لطالب المدارس المتوسطة وبرنامج مدته
.أسبوعان لطالب المدارس الثانوية

إلى ............ الصفوف 7 - 12
430Nahant Road, Nahant......... ....... الموقع

وسيلة االنتقال .......نعم
التاريخ ....... 22 يوليو – 16 أغسطس

3:30-8:30.................................. ........ الوقت
 الرسوم ....... مختلفة. المنح الدراسية المتاحة مع

تفضيل للطالب ذوي الدخل المنخفض
 الموعد النهائى ......... منتصف يونيو ، من المقرر

تقديم طلبات المنح الدراسية بحلول منتصف مايو
 Emily Duwan, 781-581-7370 ...... اإلتصال

ext 373, e.duwan@northeastern.edu
Visit website ...... التسجيل

.www.northeastern ..... الموقع االلكتروني
edu/marinescience

ORIGINATION CULTURAL 
ARTS CENTER 

READY SET DANCE! 5-WEEK 
SUMMER INTENSIVE FOR BOYS AND 

GIRLS 
 هو برنامج صيفى مكثف من 5 أسابيع لألوالد

والبنات
 إلى............الصفوف 7-3 ، الذين تتراوح أعمارهم

.بين 13-8. مطلوب تدريب الرقص السابق
 ,Washington Street الموقع ........3708

Jamaica Plain
التاريخ........ 1 يوليو – 2 أغسطس

4:00-8:30.................................. ........ الوقت
 الرسوم ....... 525 $ لبرنامج 5 أسابيع. وهذا يشمل

مالبس الرقص
-Musau Dibinga, 617-522....... ..... اإلتصال

3900, musau@originationinc.org
 التسجيل ...... سيتم اختيار 30 طالبًا من الطلبات

المستلمة. المقابلة المطلوبة كجزء من عملية التقديم
www.originationinc.org.... الموقع االلكتروني

OTIS ELEMENTARY SCHOOL 
SUMMER ACADEMICS AT THE OTIS

 يساعد برنامج محو األمية والرياضيات هذا الصيف
 الطالب على تعزيز المهارات التي يحتاجونها

.ليصبحوا قارئين أكفاء وعلماء رياضيات
 واألسر ذات الدخل ، K1-5 إلى ...........الصفوف

 ، ELD المنخفض ، والطالب ذوي مستويات
.والطالب الذين أوصى بهم المعلمون

 Marion Street, Eastالموقع ........ 218
Boston

التاريخ ....... 8 يوليو – 9 أغسطس
-Katharine Pagano, 617-635 ...... اإلتصال

8372, kpagano@bostonpublicschools.org
 التسجيل ...... يوصي المعلمون الطالب استناًدا إلى
 األداء األكاديمي. يتم إرسال خطاب مصلحة المنزل

مع تطبيق

PARACLETE 
SUMMER PROGRAM

 هو برنامج PARAClete برنامج الصيف
 اإلثراء األكاديمي المتنوع والمقبول للشباب في

 جنوب بوسطن. مهمتنا هي توفير الدعم األكاديمي
 خالل أشهر الصيف وإعداد الطالب للسنة المقبلة

 ورحالت )STEAM( بمنهج دراسي متكامل
.ميدانية يومية

إلى .......... الصفوف 3 - 7
التاريخ ....... 1 يوليو – 2 أغسطس

-Allison Maladore, 617-268...... اإلتصال
5552, amaladore@paraclete.org

 Online at www.paraclete.org...... التسجيل
for an application. 

www.paraclete.org.... الموقع االلكتروني

PIERS PARK SAILING CENTER 
SCIENCE OF SAILING

 يتعلم الطالب عن الحياة البحرية ، والفيزياء من
 المراكب الشراعية ، ومهارات اإلبحار في ميناء

.بوسطن
 إلى ...........الصفوف 12-1 ، شباب شرق بوسطن

يتلقون أولوية التسجيل
East Boston........ الموقع

التاريخ......... 1 يوليو – 23 أغسطس
الوقت .........9:00-4:00

 الرسوم ....... من 0 $ إلى $125 تدرج على أساس
دخل األسرة

-Alex DeFronzo, 617-561...... اإلتصال
6677, adefronzo@piersparksailing.org
 التسجيل .......التسجيل عبر اإلنترنت والشخص

 متاح باللغة اإلنجليزية واإلسبانية. في شخص متاح
 من الساعة -10:00 غروب الشمس ، سبعة أيام في

األسبوع
piersparksailing.org..... الموقع االلكتروني

SPORTSMEN'S TENNIS AND 
ENRICHMENT CENTER 

SPORTSMEN'S SUMMER CAMP
 شيئًا ما Sportsmen’s يوفر المخيم الصيفي في

 يناسب كل شخص يبلغ من العمر 5 سنوات فما
 فوق. نحن نسبح ونقرأ ، وننظم رحالت مضحكة

 ورحالت ميدانية ، ولعب التنس ، وكرة القدم ،
 ولدينا الكثير من األيادي في األلعاب والتعلم. تعال
 ألسبوع واحد ، أو في الصيف بأكمله ، يوم كامل

.أو نصف يوم
K2-12 إلى ...........الصفوف

 ,Blue Hill Avenueالموقع ........ 950
Dorchester

التاريخ ....... 24 يونيو – 23 أغسطس
5:00-9:00..........................................  الوقت
 الرسوم ......يبدأ بسعر 205 $ في األسبوع. المساعدة

.المالية متاحة
-Thuan Nguyen, 617-288...... اإلتصال

9092, tnguyen@sportsmenstennis.org
 التسجيل ......التسجيل عبر اإلنترنت في

sportsmenstennis.org 617- أو االتصال بالرقم
 9092-288. يتكون السعر من رسم التسجيل السنوي

$ $50 ومعدل أسبوعي قدره 205
.www.sportsmenstennis.. الموقع االلكتروني

org

SUFFOLK UNIVERSITY 
PRE-COLLEGE SUMMER ART 

PROGRAM
 دراسة الفنون البصرية على مستوى الكلية وإنتاج

 القطع لملف القبول. من خالل العمل مع أعضاء
 هيئة التدريس من برنامجنا الفني ، ستتعلم مهارات

 االستديو األساسية التي ستعزز قدرتك على
 التواصل بشكل مرئي ، وستواجه المشهد الفني في
 بوسطن من خالل الرحالت الميدانية ، وستحصل
.على نظرة ثاقبة في عملية القبول في مدرسة الفن

إلى ......... الصفوف 9 - 12
 Ashburton Place, Bostonالموقع ........ 8

التاريخ ....... 9 يوليو – 8 أغسطس
الوقت ........ الثالثاء – الخميس 10:00 – 3:30
 الرسوم ...... 1،275 $، ويشمل التعليم والمواد ،

 ومحاضرات الضيف ، والرحالت الميدانية. الطالب
 مسؤولون عن وجبات الطعام الخاصة بهم والنقل إلى

Suffolk University
 ,Virginia Lane, 617-994-4233 ...... اإلتصال

vlane@suffolk.edu
 Information and registration ...... التسجيل
forms at www.suffolk.edu/pre_college. 

UMASS BOSTON PRE-
COLLEGIATE PROGRAMS 

UPWARD BOUND PROGRAM
 UMass Boston Upward Bound برنامج
 ممول من الحكومة الفيدرالية TRIO هو برنامج

 ، والذي يعد الطالب من ذوي الدخل المحدود
 والجيل األول مع الدعم األكاديمي واالجتماعي

 لضمان نجاحهم في التخرج من المدرسة الثانوية
 والكليات. وتشمل الخدمات ، إعداد االختبار ،

 تطبيق المساعدة المالية والكليات ، والسكنية
.الصيفية لمدة ستة أسابيع

 إلى ..... في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر
 ، يجب أن يستوفي الطالب المتطلبات التالية: 13
 طالبًا على األقل وليس أكبر من 19 عاًما ، طالب

 أو مدرسة Excel High School حالي في مدرسة
Jeremiah E. Burke الثانوية أو مدرسة ماديسون 

 بارك الثانوية أو أكاديمية العلوم الحضرية أو أكاديمية
West Roxbury.

 ,.Morrissey Blvd الموقع .........  100
Dorchester 

 وسيلة االنتقال...... نعم
 التاريخ ........ الوقت الحالى – 31 أغسطس

 الوقت ........من االثنين إلى الخميس من الساعة
 3:00 إلى 7:00 ، يتم القيام برحالت ميدانية خالل

عطلة نهاية األسبوع
 الرسوم ........ بدون رسوم

....... ..... اإلتصال Suamy Ventura, 617-287-
5845, suamy.ventura@umb.edu

.www.umb ، التسجيل .......أكمل التسجيل
edu/editor_uploads/images/academic_

support_services/upward_bound/
Application_UpwardBound.pdf       . 

اتصل لتواريخ التسجيل المحددة: 617-287-5845
/www.umb.edu ......الموقع االلكتروني

academics/vpass/support_programs/

UMASS BOSTON PRE-
COLLEGIATE PROGRAMS 

URBAN SCHOLARS
 يقدم الباحثون في المناطق الحضرية طالب

 المدارس الثانوية المؤهلين أكاديميا - وخاصة من
 ذوي الدخل المنخفض وخلفيات األقليات - مع
 الموارد الالزمة إلكمال التعليم ما بعد الثانوي

.بنجاح
 إلى ...........الصفوف 9-8 ، الطالب الذين لديهم
.في ، أو أعلى ، أو بالقرب من GPA 3.0 معدل

Morrissey Blvd., Bostonالموقع ........ 100
وسيلة االنتقال ......... نعم

التاريخ ....... الوقت الحالى – 30 سبتمبر
 الرسوم .......مجانا. يتلقى المشاركون راتبا لتحمل أي

تكاليف مرتبطة بالمشاركة
-Jamie Morrison, 617-297 ...... اإلتصال

6961, jamie.morrison@umb.edu
.www.umb :التسجيل .......تطبيق البرنامج

edu/editor_uploads/images/academic_
support_services/urban_scholars/
Application_UrbanScholars.pdf.

 يعمل طاقم الباحثين الحضريين مع موظفي المدرسة
 لترتيب العروض التقديمية وإبالغ المواعيد النهائية

للتقديم / التسجيل
/www.umb.edu...الموقع االلكتروني

academics/vpass/support_programs/

VALEO FUTBOL CLUB 
BOSTON 

SUMMER CAMP
VFC هي مؤسسة تعليمية وتدريبية غير ربحية 

 501 )3( تركز على تطوير الرياضيين التنافسية
 والمواطنين المتميزين والقادة األقوياء. نؤكد على

 قيم العمل الجماعي واالنضباط وااللتزام واالحترام
 والقيادة ونحن نهدف إلى إحداث تغيير في حياة األوالد

.والبنات في الميدان وفي الفصل الدراسي
K0-12 إلى ...........الصفوف

Columbia Rd., Bostonالموقع ........ 270
التاريخ ....... 8 يوليو – 8 أغسطس

 الرسوم ....... 150 $ / في األسبوع. تتوفر
 المساعدات المالية التي تعتمد على االحتياجات

وخصومات األخوة
 ,Nathan Stern, 419-349-0861 ...... اإلتصال

nathan@valeofc.com
.Apply online .......التسجيل

/www.valeofc.com ..... الموقع االلكتروني
boston

WORLD OCEAN SCHOOL 
SUMMER AMBASSADOR PROGRAM
 لمدة Long Island Sound 14 يبحر الطالب

 يوًما ، مما يوسع رؤيتهم للعالم ، ويغمروا أنفسهم
 ويساهموا في الثقافات المختلفة ، ويمارسوا بناء
.المجتمع على متن مركب شراعي تاريخي رائع

 إلى ........... السن 12 – 16
التاريخ ....... 10 أغسطس – 23 أغسطس

 الرسوم ....... $3،250. هناك عدد قليل من المنح
 الدراسية المتاحة. هذه هي تنافسية ويطلب تقديم طلب

 ، الموعد النهائي من 1 مارس. يرجى تحميل طلب
 السفير سفير للمنح الدراسية في موقعنا

الموعد النهائي ....... 1 أبريل
 ,Cara James, 484-949-4955...... اإلتصال

cara@worldoceanschool.org
 Visit the website to learn...... التسجيل

about the application process.
.www.... الموقع االلكتروني
worldoceanschool.org

YOUTH AND FAMILY 
ENRICHMENT SERVICES 

YOFES-SUMMER YOUTH BUILDERS 
PROGRAM

 الدعم األكاديمي )YoFES )YBS يقدم برنامج
 المكثف واإلثراء الثقافي ، بما في ذلك التعليم

.الموسيقي لـ 70 شابًا خالل فصل الصيف
 غالبية الموظفين .K1-8 إلى ............الصفوف

 والمشاركين في البرنامج هم من أصل هايتي ، ونحن
 نرحب بالشباب من جميع الخلفيات العرقية ، مع

 التركيز على المهاجرين واألقليات. تم تصميم برنامجنا
EL الصيفي لدعم طالب

 التاريخ ....... 8 يوليو – 9 أغسطس
.الرسوم .......80 $ لكل طفل في األسبوع

 تغطي الرسوم مرتبات المعلمين                  
 األكاديميين والموسيقيين وصيانتها. يتم دفع معظم

نفقات البرنامج عن طريق المنح والتبرعات
... ..... اإلتصال Mishella Etienne-Campbell, 

781-964-7557, metienne-campbell@
yofes.org

 التسجيل ...... توجد نسخ مطبوعة من التطبيق
 Hyde Park الصيفي في مكتب البرنامج في  1234

Ave., Suite 104, Hyde Park
برنامج الصيف متاح على االنترنت                  

   www.yofes.org ..... الموقع االلكتروني
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المخيمات الليلية
.)تذكر أن تسأل عن المساعدات المالية والمنح الدراسية إذا احتجت إلى ذلك(

 العشرات من المخيمات في منطقتنا ترحب بالمخيمين خالل منتصف سنوات المراهقة. البعض
 برامج يومية في بوسطن وبالقرب منها. وهناك مخيمات أخرى في المناطق الريفية في نيو

 إنغالند وخارجها. إذا کنت تبلغ من العمر 14 عاما أو اكبر، يمكنك أن تكون مستشارا )أو قائد(
 في التدريب. يمكن للمراهقين األكبر سنا العمل كمستشارين.للحصول على مساعدة مجانية في

 :العثور على مخيم أو وظيفة العمل في المخيم

AMERICAN CAMP 
ASSOCIATION, NEW 

ENGLAND
ACA هي المنظمة الوطنية الوحيدة التي 

 تعتمد المخيمات الصيفية. يجب على المخيمات
 المعتمدة من سلطة االلتزام بالموارد مقدما أن
 تلبي أكثر من 300 معيار تؤثر على الصحة

 والسالمة والتوظيف وإدارة المخيمات والبرامج
 اإلحاالت  ACA New England .والمرافق

 المجانية عن طريق الهاتف أو عبر اإلنترنت
 للعائالت التي تبحث عن مخيمات ليلية. كما

 دليل المخيم الصيفي المجاني ACANE يوفر
 الذي يسرد جميع المعسكرات المعترف بها من

ACA والمعسكرات الليلية في نيو إنغالند.
االتصال ......... 866-534-2267

acane-camps.org ....... الموقع اإللكتروني

CAMBRIDGE CAMPING 
ASSOCIATION 

 CCA يدير التقييم القطري المشترك منحا 
 دراسية لعدة مخيمات الليلية تخدم المعسكرين

 الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 17 سنة.
 إذا كنت ترغب في الذهاب إلى المخيم ولكن

 تحتاج إلى مساعدة مالية، اتصل ببرنامج المنح
.الدراسية الليلية

االتصال ......... 617-864-0960
  ........ الموقع اإللكتروني

Cambridgecamping.org

NATIONAL CAMP 
ASSOCIATION, INC. 

)فقط التخييم الليلي)
)CAMP )2267االتصال ......... -1-800-966

.summercamp .......... الموقع اإللكتروني
org 

STUDENT CAMP AND TRIP 
ADVISORS 

-or 800-542 7005-558-617........  االتصال
1233

campadvisors.com..... الموقع اإللكتروني
 هذه المخيمات الليلية مشهورة لدى المراهقين
 في بوسطن والمراهقين. كل تقديم المساعدات

.المالية
Northwoods لألوالد Pleasant 

Valley للفتيات ، في Tuftonboro ، N.  
.بوسطن الكبرى YMCA برعاية جمعية

8032-927-617............................. االتصال
bostonycamps.org.....الموقع اإللكتروني 

 في Brantwood يخدم مخيم
Peterborough ، N.H أعمار الشباب الذين 

 تتراوح أعمارهم بين 11 و 15 عاًما والذين
 قد ال تتمكن عائالتهم من تحمل نفقات مخيم

 ليلي. ترعى معظم المعسكرات وكاالت الخدمة
 االجتماعية والمدارس والكنائس ومنظمات

.الشباب
االتصال ...... 603-924-3542

brantwood.org .....الموقع اإللكتروني

المخيمات والبرامج لألطفال
ذوي االحتياجات الخاصة 

 في حين أن العديد من المخيمات يمكن أن تستوعب األطفال ذوي
الذين يواجهون تحديات  اإلعاقة، فهذه مصممة لمساعدة األطفال 
 محددة طبياً وغيرها. إذا كنت ال تستطيع تحمل مصاريف المخيم،

المالية المساعدات  .أسأل دائما عن 

... للمساعدة في العثور على مخيم لألطفال ذوي اإلعاقة، اتصل

FEDERATION FOR CHILDREN WITH 
SPECIAL NEEDS

 FCSN’s  Summer Fun Camp  يسرد دليل المخيمات الصيفية
Directory أكثر من 200 مخيم لألطفال ذوي اإلعاقة.
    .يمكنك تحميل البرنامج مجانا من موقعه على االنترنت

800-331-0688      fcsn.org/camps 

SPECIAL-NEEDS CAMPS & FAIRS 
MASSACHUSETTS

www.spedchildmass.com/camps-special-needs-
massachusetts-autism-aspergers

BOSTON PARKS AND RECREATION 
ACCESS

 accessrec.org/programs-services/summer-camp/

BOSTON PUBLIC SCHOOLS
EXTENDED SCHOOL YEAR

 سيدير مكتب التعليم الخاص في مدارس بوسطن
 خالل )ESY( العامة خالل السنة الدراسية الممتدة

 صيف 2019. وقد ينصح الطالب ذوي اإلعاقة
 بأن يحضروا هذا البرنامج  BPSفي مدارس

 من أجل تقليل االنحدار الكبير للمهارات خالل
 ESY الصيف. يتم اتخاذ قرار توصية الطالب إلى

 للطالب. IEP على أساس فردي من قبل فريق
 على ESY ستحصل أسر الطالب الموصي بها

 معلومات تفصيلية، بما في ذلك مدرسة وساعات
ESY المخصصة، وبعد ذلك في فصل الربيع.

ى ................... الطالب IEP في له / لها ESY إل
التاريخ .......... 8 يوليو – 9 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

ITALIAN HOME FOR 
CHILDREN 

SUMMER CAMP
 مخيم صيفي لألطفال ذوي االحتياجات العاطفية

.واالجتماعية و / أو السلوكية
ى ........ الصفوف 7-1 ، الذين تتراوح أعمارهم  إل

 بين 12-6. األطفال الذين لديهم احتياجات الصحة
 العقلية / السلوكية التي ال يمكن أن تعمل بشكل جيد في

.برنامج يومي للمخيم الصيفي
 Centre Street, Jamaica 1125..... ...... الموقع

Plain 
وسيلة االنتقال......نعم

التاريخ....... 1 يوليو 30 أغسطس
الوقت ...... 9:00 – 3:00

 الرسوم...... متنوعة
 الموعد النهائى .... 3 مايو

-Nicole Chester, 617-524........... ... االتصال
3316 x 395, nchester@italianhome.org

............................ .... التسجيل Apply online
/www.italianhome.org .. الموقع االكترونى

JUDGE BAKER CHILDREN'S 
CENTER 

 هو برنامج مدته ستة أسابيع يعلم األطفال طرق
.وقضايا السلوك األخرى ADHD فعالة إلدارة

ى.......... الصفوف  الذين تتراوح أعمارهم ، K1-6 إل
 بين 12-6. األطفال الذين يعانون من عدم االنتباه ،

 وفرط النشاط ، واالندفاع ، والعجز في المهارات
.االجتماعية

Carby Street, Westwood الموقع ........80
وسيلة االنتقال ..........نعم

التاريخ ........ 10 يوليو – 16 - أغسطس
 التكلفة .....برنامج 5،500 $ مدته 6 أسابيع مع

 حّصيلتين من األطفال إلى موظفين مؤهلين ومدربين
 تدريباً عالياً. وتغطي هذه التكلفة أيًضا

 السباحة مرتين يوميًا ، واألنشطة الترفيهية             
 واألنشطة الرياضية ، والتعليم األكاديمي ، و 16 ساعة

من تدريب أولياء األمور خالل فترة الصيف
 والسنة الدراسية ، حيث نقدم رعاية             
 األطفال والطعام. يتم أيًضا تضمين تكلفة النقل

 بالحافالت من وإلى المخيم في بعض المساعدات
.المتوفرة

-Sarah Tannenbaum, 617-278...... االتصال
4286, stannenbaum@jbcc.harvard.edu
 التسجيل........ هو عملية متعددة الخطوات. يكمل
 اآلباء / مقدمي الرعاية طلبًا عبر اإلنترنت ويدفعون
 رسوم معالجة غير قابلة لالسترداد بقيمة $50 . يتم
 إرسال اآلباء / مقدمي الرعاية والمعلمين نسخة من

 االستبيانات ويطلب منهم تقديم برنامج التعليم الفردي
 والتقييمات السابقة األخرى. بمجرد استالم المواد

 ومراجعتها ، سيشارك أحد الوالدين / مقدم الرعاية
 في شاشة هاتفية مع موظفي البرنامج لتحديد مدى
 مالءمتها. إذا كان مناسبًا ، يتم تسجيل الطفل في

Camp Baker.
jbcc.harvard.edu..... الموقع االلكترونى

Boys & Girls Clubs
 عندما يصبح األطفال أعضاء في نادي األوالد والبنات ، يكتشفون

.عالماً من المرح والمغامرة والتعلم. تتراوح العضوية بين $5 و 25$
BOYS & GIRLS CLUBS: www.bgcb.org

Blue Hill (Dorchester) ..................................617-474-1050
Charlestown ................................................617-242-1775
Condon (South Boston) ................................617-307-6075
Edgerley (South Boston) ..............................617-268-4301
Franklin Hill ................................................617-282-2800
Hennigan (Jamaica Plain) ............................617-427-0144
Jordan (Chelsea) .........................................617-884-9435
Mattapan ....................................................617-533-9050
Orchard Gardens )Roxbury( ....................... 617-516-5285
Sumner (Roslindale) ....................................617-363-9938
Yawkey (Roxbury) ........................................617-427-6050
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حدائق بوسطن واالستجمام
 توفر إدارة مدينة بوسطن للمنتزهات واالستجمام برامج رياضية وفنية مجانية

.طوال فصل الصيف
/apm.activecommunities.com :التسجيل عبر اإلنترنت على

cobparksandrecdepart/Home
Parks & Recreation  617-635-4505  

www.boston.gov/departments/parks-and-recreation

ARTIST IN RESIDENCE 
CRAFT WORKSHOPS

 سيقود الفنانون المحليون مشاريع الحرف
 اليدوية المنزلية ويتم توفير جميع المواد. تقدم

 مجموعة متنوعة من عروض Rosalita دمى
 في Marionette Puppet الدمى المتحركة

 مناسبات مختارة. للمجموعات 6 أو أكثر ،
 التسجيل مطلوب عن طريق االتصال بالرقم

 4505-635-617  أو إرسال بريد إلكتروني
 مع سطر parks@boston.gov إلى
"الموضوع "تسجيل الفنون والحرف

ى..........الصفوف  من 3 إلى K0-4 ، 10 إل
سنوات

 ,.Massachusetts Ave الموقع..........1010
Boston

التاريخ ......... 9 يوليو – 16 أغسطس
-Mavrick Afonso, 617-635...... االتصال

4505, parks@boston.gov
  التسجيل ..... من خالل البريد االلكتروني

parks@boston.gov

EAST BOSTON SPORTS AND 
RECREATION CENTER

 في هذا البرنامج ، يمكن للشباب المشاركة في
 األنشطة الخاضعة لإلشراف بما في ذلك الرياضة

واأللعاب والفنون والحرف. ينصح التسجيل المسبق
 الصفوف 8-3 ، تتراوح أعمارهم.......... .......إلى

بين 8-14
Porter St., East Boston الموقع.........143

التاريخ.......... 8 يوليو – 16 أغسطس
  الوقت..........   9:00-3:00

-Cheryl A. Brown, 617-635...... االتصال
4505, cheryl.brown@boston.gov

 www.boston.gov/parks.......التسجيل
register قم بالضغط على الرابط              

.https://www.boston ...الموقع االلكترونى
gov/departments/parks-and-recreation

FENWAY CHALLENGE
 هو فرصة  Boston Red Sox برعاية بوسطن

 للشباب للتنافس ضد الشباب اآلخرين سنهم
 في مهارات البيسبول مثل الركض األساسي ،

 والترويج للضرب. تم تجميع األعمار 7/8 و 9/10
 و 11/12. تفوز أفضل الالعبين النهائيين بتذاكر

.مع التعرف على الميداليات Sox لعبة
ى ............الصفوف 7-4 ، الذين تتراوح  إل

أعمارهم بين 7-12
Various Locations........ الموقع

التاريخ ........ 8 يوليو – 16 أغسطس
-Cheryl A. Brown, 617-635...... االتصال

4505, cheryl.brown@boston.gov
/redsox.com...... التسجيل

fenwaychallenge
/www.boston.gov..... الموقع االلكترونى

departments/parks-and-recreation

JUNIOR GOLF DAILY 
LESSONS

 يوفر هذا البرنامج من الدرجة األولى تعليًما أساسيًا
 في أساسيات الغولف التي يدرسها المحترفون في

 مقرري البلدية في بوسطن. يوفر هذا البرنامج
 التعليمات األساسية في أساسيات الغولف. يتم توفير

.المعدات والتسجيل المسبق مطلوب
ى .............الصفوف 2- 7 سنوات من العمر  إل

12 سنة
 Dorchester and  Hyde.........الموقع

Park
التاريخ......... 9 يوليو – 22 أغسطس

-Jennifer Widener, 617.......االتصال
961-3047, Jennifer.Widener@boston.

gov
.https://apm.......التسجيل

activecommunities.com/
cobparksandrecdepart/Home

/www.boston.gov.....الموقع االلكترونى
departments/parks-and-recreation

ROSALITA'S PUPPET 
SHOWS

 Marionette Puppet وستعود مسلسل
Show في شهري يوليو وأغسطس في الساعة 
 الحادية عشرة صباحاً في ورش عمل األطفال

 المختلفة. شاهد منتزهات بوسطن تنبض بالحياة
 مع عروض الدمى الخيالية هذه التي ستسعد

 الطفل في الجميع. جرب سحر فريد من نوعه
 التي تتميز بالدمى Rosalita للعرائس في
 - المارونية التي صنعتها الممثلة المحترفة
puppeteer Charlotte Anne Dore.
ى ............. األعمار من 3 إلى 10 سنوات إل

 ,.Massachusetts Ave الموقع.........1010
Boston

التاريخ......... 9 يوليو – 16 أغسطس
 الوقت.......... 00 : 11

-Mavrick Afonso, 617-635...... االتصال
4505, parks@boston.gov

/www.boston.gov..... الموقع االلكترونى
departments/parks-and-recreation

مزيد من أألنشطة
CHILDREN'S FESTIVAL 

BOSTON CITYWIDE BASEBALL 
LEAGUE

BOSTON NEIGHBORHOOD 
BASKETBALL LEAGUE BOSTON 

NEIGHBORHOOD SOCCER 
LEAGUE FOOTBALL FOR YOU

LACROSSE CAMPS

MAYOR'S CUP BASEBALL 
TOURNAMENT 

MAYOR'S CUP POP WARNER 
JAMBOREE

MAYOR'S CUP ROWING REGATTA

MAYOR'S CUP SOFTBALL 
TOURNAMENT

MAYOR'S CUP TENNIS 
TOURNAMENT 

MOAKLEY PARK SUMMER 
RECREATION AND SPORTS 

CENTER

RED SOX EXPERIENCE

SPLASH DANCE PARTIES

SUMMER TENNIS AND READING 
PROGRAM

WHITE STADIUM SPORTS CENTER

Boston Centers for Youth & 
Families (BCYF)

مراكز بوسطن للشباب والعائالت
 برامج ومعسكرات اليوم الصيفية

 أكثر من 50 من )Boston Centers for Youth & Families )BCYF تقدم مركز
 مخيمات وبرامج اليوم الصيفي. كل واحد مختلف ، ولكن بعض األنشطة التي يمكن أن
 تتوقع مشاركة طفلك فيها 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 نموزج مقياس الدفع. جميع المخيمات مرخصة من قبل مجلس الصحة
.لفصل الصيف ، تحقق من دليل صيف عام BCYF 2019 لمعرفة كل ما خططته

cityofboston.gov/BCYF انها على االنترنت في

BCYF LEAHY HOLLORAN 
COMMUNITY CENTER 

SUMMER CAMP
 الصيفي للشباب في مجتمعنا LHCC يوفر مخيم

 من سن 4 إلى 12 سنة تجربة صيفية ال تنسى.
 يشارك الشباب في فصول تعليمية يومية ووقت

.ترفيهي ورحالت ميدانية أسبوعية
ى .............الصفوف  سكان بوسطن الذين ، K1-6 إل

تتراوح أعمارهم بين 4-12
 ,Worrell Street الموقع..........1

Dorchester .................................................
 التاريخ ........ 8 يوليو – 16 أغسطس

 الوقت .........من الساعة 9:00-2:00  من الساعة
5:00-9:00

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

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

 التسجيل .......تسجيل المخيم الصيفي هو األربعاء ،
1 مايو ، 6:00 في مركز ليهي هولوران المجتمعي

/www.boston.gov.....الموقع االلكترونى
departments/boston-centers-youth-

families/bcyf-leahyholloran

BCYF OHRENBERGER 
COMMUNITY CENTER 

AFTER SCHOOL CHILD CARE
 يعمل برنامج ما بعد المدرسة من يوم االثنين حتى

 يوم الجمعة خالل ساعات الدوام المدرسي حتى
 الساعة 6:00 صباًحا وكذلك العطالت المدرسية
 والصيف. يتم قبول القسائم والعروض المستحقة

 للدخل واألجور الخاصة. يتيح للطالب إكمال
 الواجبات المنزلية ، وتناول الوجبات الخفيفة ،

.والمشاركة في برامج اإلثراء
ى .............الصفوف سن K2-6 ، 6-12 إل

 ,West Boundary Road الموقع ........ 175
West Roxbury

  الوقت .........6:00-8:00
-Linda McMaster, 617-635 ...... االتصال

5183, Patricia.Kennedy@boston.gov
 Linda McMaster or التسجيل .......االتصال ب

Jessica Edouard
/www.boston.gov ....... الموقع االلكترونى

departments/boston-centers-youth-
families/

BCYF OHRENBERGER 
COMMUNITY CENTER 

 The BCYF Ohrenbreger إن مجلس
Community School council  هو 

 التي تقدم برامج تعليمية وثقافية  c( 3( شركة501
.وترفيهية واجتماعية لسكان بوسطن

ى .............الصفوف  مرحلة ما قبل ، K0-12 إل
المدرسة من خالل الكبار

  التاريخ ........ من األن – 31 أغسطس
 ,Patty Kennedy, 617-635-5183...... االتصال

Patricia.Kennedy@boston.gov
 التسجيل .......يجب على اآلباء تسجيل األطفال

لبرامج محددة
/www.boston.gov..... الموقع االلكترونى
departments/boston-centers-youth-

families/

BOSTON CENTERS FOR 
YOUTH & FAMILIES

    مركز اجتماعي = CC     مفتاح الرمز
 حمام سباحة

 
 

4920-635-617............يساسالا مقرلا

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
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SUMMER AT THE "Y"  
YMCA DAY CAMPS 

 اليومي يبقي األطفال على المشاركة ، آمنة وصحية ، والتعلم مشارك ، آمن ، صحي ، "y " معسكر
.yweb وتعليمى. قبل كل شيء , نحن نركز على جعل الصيف متعة ! قم باالتصال بجميع الفروع في

ymcaboston.org/spiritweb/searchclass. اتصل بالفرع المحلي لمزيد من التفاصيل. مواعيد 
 YMCA المخيم الصيفي 24 يونيو - 30 أغسطس. ساعات المعسكرات الصيفية: 8:00 - 6:00. يخدم
 الناس من جميع األعمار والخلفيات والقدرات والمداخيل واألجناس لجعل رسوم مخيمات ميسرة لألسر
 YMCA الترحيب الخاص بك. ال YMCA التي تحتاجها. أحصل على طلب مساعدة مالية في مركز

 المحلي الخاص بك. التسجيل عبر YMCA أو في فرع ymcaboston.org يقبل المنح. سجل في
 المحلي YMCA اإلنترنت غير متاح ألولئك الذين يتلقون المساعدات المالية ؛ يرجى التسجيل في فرع

 .الخاص بك
ymcaboston.org : روابط  لجميع الفروع

 : فى بوسطن YMCA  روابط فروع 
Achievers (Huntington) .......................... 617-522-0946
Charlestown ............................................ 617-286-1220
Dorchester............................................... 617-436-7750
East Boston ............................................. 617-569-9622
Huntington Ave. ..................................... 617-927-8040
Hyde Park ................................................ 617-361-2300
Oak Square (Brighton) ........................... 617-782-3535
Roxbury .................................................... 617-427-5300
Wang (Chinatown) ................................. 617-426-2237
West Roxbury .......................................... 617-323-3200

YMCA CAMP, LIFEGUARD 
TRAINING AND COUNSELORS IN 

TRAINING/CITS 
 YMCA Northwoods تحظى معسكرات

 في Sandy Island و Pleasant Valley و
New Hampshire بشعبية بين المراهقين في 
Boston. يمكنك التعرف على برامج التدريب 

 على القيادة واألنشطة الخارجية وتطوير
.Y camp الشخصيات والمزيد على موقع
1-603-569-2725 bostonycamps.org     

CAMP @ THE PARKWAY Y
ى ........ الصفوف K0-8 ال

 Bellevue Street, West الموقع .....15
Roxbury

وسيلة االنتقال ..........نعم
 ,Ashley Gropman... االتصال

Bryan Lameroux, 617-323-3200, 
Agropman@Ymcaboston.org

URBAN ADVENTURE CAMP - 
HUNTINGTON AVENUE

ى ......... الصفوف K2-8 ال
 ,Huntington Avenue الموقع .....316

Boston
-Kelly Maclean, 617-536... االتصال

7800, Kmaclean@Ymcaboston.org

CAMP @ EAST BOSTON ASHLEY 
STREET

ى ........ الصفوف K1-8 ال
Ashley Street, East Boston الموقع .....54

الوقت ......7:30-6:00
 ,Karen Lyons-ClausoN... االتصال

617-569-9622, klyons-clauson@
ymcaboston.org

CAMP @ THE MENINO Y
ى ........ الصفوف K2-8 ال

River Street, Hyde Park الموقع .....1137
 ,Bexi Perez, 617-361-2300...االتصال

bperez@ymcaboston.org

CAMP @ THE OAK SQUARE Y
ى ......... الصفوف K0-8 ال

 ,Washington Street الموقع .....615
Brighton

 ,Katie Coach, 617-782-3535... االتصال
kcoach@ymcaboston.org

DORCHESTER SUMMER CAMP – 
EXPLORERS

ى ........ الصفوف K2-8 ال
 Washington Street الموقع......776

Dorchester
-Kelly MacleaN, 617-436... االتصال
7752, kmaclean@ymcaboston.org

YMCA OF GREATER BOSTON 
ROXBURY SUMMER CAMP - 

EXPLORERS
ى ......... الصفوف K1-8 ال

Mlk Blvd, Roxbury الموقع .....185
 ,Timothy, 617-427-5300... االتصال

tfontaine@ymcaboston.org

CAMP @ PONKAPOAG OUTDOOR 
CENTER

ى ......... الصفوف 2 – 8 , األعمار 7 – 12 ال
Blue Hills, Canton, Ma......الموقع

وسيلة االنتقال ..........نعم
 ,Bexi Perez, 617-361-2300....االتصال

Bperez@ymcaboston.org

CAMP @ WANG YMCA 
(CHINATOWN)

ى ........ الصفوف K 2 - 8 ال
Oak Street West, Boston الموقع .....8

 ,Jen Kelly, 617-426-2237... االتصال
jkelly@ymcaboston.org

SERVICE OPPORTUNITIES - 
INTERNSHIPS & VOLUNTEER

 YMCA of Greater Boston في جمعية
 نحن نعتقد أنه من المهم أن نربط بين الشباب ،

 بفرص متينة ولفرص متكافئة. تعتبر هذه
 الفرص مفيدة بشكل خاص للطالب الراغبين
."في تطبيق أعمالهم في فئة "العالم الحقيقي

..... ........ الى  الصفوف 12-9 ، الطالب المهتمين
في فرص العمل

Washington St, Brighton الموقع .....615
-Brittany Serenbetz, 781-670... االتصال

0135, Bserenbetz@Ymcaboston.org
 يجب أن .BrittanY التسجيل ...االتصال  ب
 تذهب من خالل التحقق من الخلفيات وخطوات

االستمارات

 مراكز ترحيب2019
 مدارس بوسطن العامة

ابريل
 Roxbury Welcome فقط مركز

مفتوح
the Bolling Building يف 

2300 Washington St., 2nd floor
617-635-9010

 :سيمخلا / ءاثالثلا / نينثالا •
ًءاسم 5:00 - اًحابص 8:30

ًءاسم 7:00 – ةريهظلا :ءاعبرألا •
قلغم :ةعمجلا •

:مغلق
.العطالت الفدرالية والوالية والمدينة

 المزيد من األنشطة
الصيفية

 هل تبحث عن أنشطة لمدة ساعات قليلة كل يوم أو بضعة أيام في
.األسبوع؟ هنا هي بعض األفكار الكبرى للمتعة ، واالستجمام ، والتعلم

BARNES & NOBLE AT THE 
PRUDENTIAL CENTER 

SUMMER READING PROGRAM
 Barnes & Noble Summer يسجل برنامج

Reading  عامه األول والعشرون احتفاالً بسلسلة 
 أجهزة الكمبيوتر لتوسيع مدارك األطفال وإلهام

 القراء في أولى المراحل من الصفات الست التي
 تمأل الصيف بمغامرات القراءة - وكسب كتاب

!مجاني
ى ........ الصفوف 1 6- ال

 Barnes And Noble, Prudential..... الموقع
Center, Boston

 التاريخ ..... 1 يونيو – 5 سبتمبر
 ,Mimi Hall, 617-247-1914... االتصال

Crm2115@Bn.com
التسجيل ... إرسال المجلة

https://Bit.ly/2Vsszou......الموقع االلكترونى

BOSTON CITY LIGHTS
 Boston City Lights إن مؤسسة

Foundation هي مدرسة مجانية لألداء المهني 
 والمدرسة البصرية للمراهقين الشباب داخل
 مدينة بوسطن. منذ عام 1979 ، قدم مركز

 تدريب الفنون الداخلي في جنوب أفريقيا برنامج
 تدريب مكثف لألطفال والمراهقين والشباب في

 الرقص والغناء والعمل واإلنتاج الصوتي وتصميم
 المجموعات والمشاركة المجتمعية والتنظيم. يتم
 عرض الدروس سبعة أيام في األسبوع. الطالب

 لديهم فرصة ألداء كل من المنافع والعروض
 ، Bcl Studio المدفوعة ، لتسجيل أعمالهم في

 وعلى تعلم كيفية تدريسها كمدربين. أضواء المدينة
.Maine توفر أيضا تدريب مخيمات في

bclperformingarts.org ..... الموقع االلكترونى

BOSTON PUBLIC LIBRARY  
CHILDREN’S SUMMER READING 

PROGRAM
 قراءة األطفال الصيفي من Bpl 1 يعقد برنامج
 يوليو - 26 أغسطس. موضوع برنامج القراءة

 الصيفية لألطفال لعام 2019 على مستوى الوالية
 هو "أبطال القراءة". يقدم فرع الحي والمكتبة

 المركزية كتبًا وأنشطة حول جميع أنواع العلوم
 والموسيقى وفرصة المساهمة في تحقيق هدفنا من

!قراءة مليون دقيقة هذا الصيف
 لالطالع على أفكار األنشطة وعروض الكتب و
Dvds والمزيد ، تفضل بزيارة صفحة األطفال 
/www.bpl.org في مكتبة بوسطن العامة على

Kids 

 ال تنس أن ترى ما يحدث في مكتبتك المجاورة
 لك. في أثناء وجودك ، اسأل عن تذاكر مجانية
 وخصومات إلى العديد من المتاحف الرائعة في
.www بوسطن. كل ما تحتاج معرفته هو في

bpl.org. و تذكر ، إن كل شيء في Bpl مجاني 
.للجميع

 هل ال تزال ال تجد ما تبحث عنه؟ اتصل بمكتبة
األطفال في المكتبة المركزية على الرقم -617

.www.bpl.org/kids 2328-859  أو
 Read Your Way To Fenway  مسابقة

 لألطفال والعازفين سن 17-5 تجرى من يوم  1
 يوليو – 1أغسطس . يجب على المشاركين قراءة

 ما ال يقل عن ثالثة كتب وكتابة حول ما هو
 مفضل لديهم لفرصة للفوز بتذاكر مجانية إلى لعبة

Boston Red Sox في أغسطس .
www.bpl.org/Branches

BOSTON CENTRAL
www.bostoncentral.com

 يعرض هذا الموقع مئات األحداث والمعسكرات
 والفصول والبرامج والرياضة واألنشطة في بوسطن

.وبالقرب من جميع األعمار

BOOKS ETC.
 لألفكار على الكتب ، األفالم ، والترفيه األخرى

 لألطفال ، راجع هذه المواقع. إذا لم يكن لديك جهاز
 كمبيوتر ، فيمكنك زيارة مكتبتك المحلية. لديهم أجهزة

.كمبيوتر مع اإلنترنت المتاحة للجمهور

www.bpl.org
 مجانًا ، MP3 تنزيالت ، Bps قوائم القراءة الصيفية

)والكتب )بالطبع DVD أقراص

www.reading.org 
عناوين الكتب الموصى بها حسب الفئة العمرية

www.ala.org/alsc
 قوائم من جوائز الكتب وأشرطة الفيديو ومواقع

االنترنت لألطفال

www.parents-choice.org 
 مراجعات الكتب ومقاطع الفيديو والبرامج التلفزيونية

وبرامج األطفال

!ابقى بصحة جيدة
www.kohlshealthyfamilyfun.org

 المتعة صحية لألطفال والعائالت هي حق لك في
 الجوار! يتم تخزين هذا الموقع من مستشفى األطفال

 في بوسطن مع أفكار لألنشطة والطهي الصحي
 وتناول الطعام على الميزانية )بما في ذلك وصفات

.سهلة( ، وأكثر من ذلك. باللغة االنجليزية واالسبانية
.™Kohl’s Cares بدعم من

MASS. DCR
www.mass.gov/dcr

 بإدارة )DCR( يضم قسم الحفظ واالستجمام
 ماساتشوسيتس حمامات سباحة وشواطئ ومالعب

 رياضية وحدائق الحيوان ومسارات الدراجات ومواقع
 المخيمات ومالعب الغولف ومواقع اإلبحار ومالعب
 التنس وكرة السلة ومسارات المشي والركض وبرامج

 التاريخ الطبيعي والصيد ومشاهدة الطيور. أماكن
 النزهة ، والتجديف ، وحقول الكرة ، والمالعب ،

 والمسرح ، والحفالت الموسيقية ، والمتاحف - كلها
.مجانية أو غير مكلفة
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ماذا عن العمل صيفي، فترة التدريب ، أو
العمل التطوعي؟

ACTION FOR BOSTON 
COMMUNITY DEVELOPMENT 

CAREER EXPLORATIONS
 االستكشافات المهنية تقدم خارج مدرسة الشباب

 فرصة لتلقي المهارات األساسية والتدريب المتقدم
 في مجاالت المهنة المطلوبة عالية بما في ذلك

 فنون الطهي ، ورعاية األطفال في وقت مبكر ،
.والشهادة الصحية الرئيسية

ى ..........األعمار من 16 إلى 24 الذين هم غير  ال
موجدون في المدرسة

Boston...... الموقع
-Jessica Rosario, 617-348.....االتصال

6546, Jessica.rosario@Bostonabcd.org
 التسجيل .....الطالب يسجلون في قسم خدمات

 Abcd 178 Tremont Street, 1St Floor الشباب
 يمكن للطالب بدء العملية من خالل االتصال بالرقم .
 654-348-617  أو التوقف عن العمل. يقوم الطالب

.بإكمال استمارة البرنامج ومعلومات الدخل المنزلية
Bostonabcd.org........ الموقع اإللكترونى

ACTION FOR BOSTON 
COMMUNITY DEVELOPMENT 

SUMMERWORKS
Abcd Summerworks هو أكثر من وظيفة 
 الصيف. يتلقى المشاركون التوجيه واالستعداد

 للعمل والتدريب على المهارات الحياتية لمعرفة
 المزيد حول كتابة السيرة الذاتية والتعليم المالي
.وحل النزاعات وآداب العمل في مكان العمل

ى ......... األعمار 14 - 21 ال
Boston...... الموقع

التاريخ .....1 يوليو – 16 أغسطس
 ,Jessica Rosario, 617-348-6546.... االتصال

Jessica.rosario@Bostonabcd.org
 التسجيل ....التقدم بطلب للحصول على زيارة

www.summerworks.net الوظائف الصيفية
Bostonabcd.org ........ الموقع اإللكترونى

ACTION FOR BOSTON 
COMMUNITY DEVELOPMENT 

FUTURE PROTECTORS INITIATIVE
 يمكن للمشاركون مبادرة حماه المستقبل أن

 يحصلوا كسب راتب وخبرة مهنية في اإلعداد
 لإلنفاذ في مجال إنفاذ القانون ، أو الحكومة ، أو

.مكافحة الحريق أو المجال الطبي
ى ..........األعمار 21-16 سنة ، الذين هم في  ال

 الصف 11و الصف 12 ، يتعين على الشباب تلبية
.متطلبات الدخل والسكن

Boston...... الموقع
التاريخ ..... الوقت الحالى – 30 أغسطس

 ,Jessica Rosario, 617-348-6546.... االتصال
Jessica.rosario@Bostonabcd.org

 التسجيل .....الطالب يسجلون في قسم خدمات
 Tremont Street, 1St في Abcd 178 الشباب

Floor. يمكن للطالب بدء العملية من خالل االتصال 
 بالرقم 6548-348-617 أو التوقف في الموقع . يقوم

 الطالب بإكمال استمارة البرنامج ومعلومات الدخل
.المنزلية

Bostonabcd.org ....... الموقع اإللكترونى

AFRICAN COMMUNITY 
ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF NEW ENGLAND INC 
(ACEDONE) 

AECDONE  SUMMER YOUTH 
LEADERSHIP AND EMPLOYMENT

 Acedone خالل األسبوع السادس من برنامج
 الصيفي يركز الشباب على استكشاف القيادة

 واالنخراط في المجتمع لمدة أسبوعين ، في حين
 أن األيام الثالثة األخرى يبرهن على قيادتهن من

 خالل مرتبات )للصفوف 9-10(  أو دفع خبرة
 العمل )الصفوف 12-11( إما في برنامج برنامج

.إثراء أو مع أحد شركائنا في المجتمع
ى ..........الصفوف 12-9 ، األفارقة )الصومالي ،  ال

)اإلثيوبي ، السودان ، السنغال ، غينيا
Boston....... الموقع

.التاريخ...... 8 يوليو – 16 أغسطس
 الوقت ....... 8:30 – 3:30

الرسوم ..... بدون رسوم

   ,Hawa Yusuf, 617-412-6845.... االتصال
Hawa.yusuf@Acedone.org                 

.التسجيل.....أكمل التطبيق على الموقع
Acedoneboston.org........الموقع اإللكترونى

AGASSIZ VILLAGE SUMMER 
CAMP 

INTERNSHIP FOR STAFF TRAINING, 
EDUCATION, AND PLACEMENT 

(INSTEP)
Instep هو برنامج تدريب مجاني لمجموعة 

 مختارة من سن 17-15 سنة للشباب الذين يسعون
 على تنمية المهارات القيادية والعمالة المستقبلية

.Agassiz المحتملة مع
ى......... الصفوف 9 - 12 .ال
Poland, Me....... الموقع
وسيلة االنتقال ............ نعم

 التاريخ ..... 8 يوليو – 16 أغسطس ) جلسات 4 
) أسابيع

الوقت........ عبر المخيم الصيفى
الرسوم......رسوم مجانية

 ,Thomas Semeta, 781-860-0200.... االتصال
Tsemeta@Agassizvillage.org

 التسجيل .....التطبيق الرسمي وعملية المقابلة.
.لمزيد من التفاصيل Thomas االتصال

.www.agassizvillage........الموقع اإللكترونى
org

APPRENTICE LEARNING
CITY SUMMER INTERNSHIP

 City Summer Internship ( يعتبر برنامج
)Csi برنامًجا مدفوًعا لخدمات زيادة عدد طالب 
 الصف التاسع الستغالل فرص العمل في بوسطن

 أثناء بناء مهارات االستعداد للعمل ، واألحالم
.المستقبلية ، والخطط

ى ..........الصف 8. يتم إعطاء األولوية للفتيات  ال
 في المدارس الشريكة للتدريس التعلمي وغيرها من

.المدارس العامة في بوسطن
 Urban College, 2 Boylston...... الموقع

Street
 وسيلة االنتقال .............  تصاريح مواصالت

Mbta  الطالب
  التاريخ ...... 8 يوليو – 19 أغسطس

 الوقت ...... اإلثنين والثالثاء والجمعة 9:00-1:00 /
 .األربعاء والخميس 9:00-3:00

الرسو م......30 $ رسوم التسجيل
األجر ......75 $ / أسبوعيا

 ,Helen Russell, 617-221-3912.....االتصال
Info@Apprenticelearning.org

 التسجيل......هذا هو برنامج تنافسي للغاية! أكمل
 وتقديم استمارة الطلب. يمكن جدولة المقابالت بواسطة

 الهاتف أو شخصياً مع الفتيات غير المتواجدات في
.Info@Apprenticelearning .مدارسنا الشريكة

org  لتلقي الطلب.
.Apprenticelearning .........الموقع اإللكترونى

org     

ARTISTS FOR HUMANITY, INC. 
ARTISTS FOR HUMANITY PROGRAM

 مئات Youth Arts Enterprise توظف مؤسسة
 من المراهقين في بوسطن سنوياً خالل ساعات

 مع Afh الدراسة خارج المدرسة. يتعاون شركاء
 خبرة قليلة أو بدون خبرة على مدار فترة زمنية
 طويلة مع فنانين ومصممين محترفين. ينخرط

 الشباب في التعليم القائم على المشاريع في مجال
 الرسم / الجداريات ، الوسائط الرقمية ، التصوير

 الفوتوغرافي ، التصميم ثالثي األبعاد ، تصميم
.الفيديو والموقع

ى .......... الصفوف 9 - 12 ال
Boston....... الموقع

 التاريخ...... الوقت الحالى – 30 أغسطس
-Gwendolyn Walker, 617-268.....االتصال

7620, Gwalker@Afhboston.org

 المنزل المفتوح Afh التسجيل...... تستضيف منظمة
Open Houses في يومي الثالثاء األول والثالث من 
 كل شهر في الساعة 4:00 مساًء للمراهقين الراغبين

 .Youth Arts Enterprise في العمل في شركة
 يمكن للمراهقين حضور منزل مفتوح ثم إكمال طلب

 وظيفة عبر اإلنترنت. تتم دعوة المراهقين إلجراء
.مقابلة والتوجيه. ال يوجد خبرة سابقة ضرورية

www.afhboston.org........الموقع اإللكترونى

BCYF LEAHY HOLLORAN 
COMMUNITY CENTER 

YOUTH ORGANIZED FOR 
LEADERSHIP OPPORTUNITIES
 تم تصميم الشباب المنظم للفرص القيادية

)Y.o.l.o( ليوفر للشباب المؤهلين فرصة 
 للتحضير لمناصب العمل ولتعزيز تقدير المشاركة

.المدنية
ى...........الصفوف 9-7 ، سكان بوسطن األعمار  ال

13-14
Worrell Street, Dorchester الموقع ......1

التاريخ...... 9 يوليو - 15 أغسطس
الوقت........ 11:00-3:00

N/A......الرسوم
 ,Kaitlin Miller, 617-635-5150.... االتصال

Kaitlin.miller@Boston.gov
 التسجيل.....إكمال عملية التقديم ، والتي تشتمل على

 استمارة الطلب ، ونموذًجا مرجعيًا ، ومقابلة. تتوفر
 استمارات الطلب في أبريل ، وتُعقد المقابالت في شهر

.مايو
/www.boston.gov ........ الموقع اإللكترونى

Departments/Boston-Centers-Youth-
Families/Bcyf-Leahyholloran

BCYF YOUTH ENGAGEMENT 
& EMPLOYMENT (YEE)

PREPARES BOSTON'S YOUNG 
ADULTS FOR THE FUTURE

 مع شبكة من المنظمات المجتمعية Yee تعمل
 واألعمال التجارية لتوفير فرص قابلة للتقييم ل

Boston'ss Teens.
ى .........الطالب Bps ال

.الموعد النهائى ............ 30 مارس
 مزيد( Sucesslink التسجيل .....سجل من خالل

)من المعلومات على الصفحة 16
.https://www.boston ....... الموقع اإللكترونى

gov/Departments/Boston-Centers-Youth-
Families/Mayors-Youth-Council#-2019-

Council-Information  

BIRD STREET COMMUNITY 
CENTER

YOUTH EMPLOYMENT 
OPPORTUNITIES

 يوفر مركز بيرد ستريت المجتمعي في دورتشستر
 فرص عمل بدوام جزئي ووظيفة صيفية للشباب

 في عمر ال يتجاوز 13 عاًما ممن يظهرون
 إمكاناتهم ويأخذون أعمالهم على محمل الجد.

 يجب على جميع الموظفين الشباب الموافقة على
 المشاركة في أنشطة الدعم األكاديمي بما في ذلك

 والتدريس الجماعي ، ، Mcas / Sat اإلعداد
 والدروس الفردية ، ومجموعة الشعر أربع ساعات

.في األسبوع
JUNIOR COUNSELORS FOR SUMMER 

DAY GETAWAY
 Byf الشباب الذين يقيمون في بوسطن ويسّجلون في

/ Dyee Hopline ؛ تفضيل الشباب مع تجربة 
المخيم والعمل مع األطفال

ى .......... األعمار 16 - 18  ال
 Hale Reservation, Westwood....... الموقع

And Field Trips
 وسيلة االنتقال .............مقدمة إلى ومن مركز

Community Bird-Street
 التاريخ ..... من 1 يوليو – 23 أغسطس، باإلضافة

.إلى أسبوع واحد من التوّجه
الوقت ...... 7:30-5:45

.الموعد النهائى ............ 20 مارس
  Donna Woodson, 617-282-6110.... االتصال

Ext. 25, Dwoodson@Birdstreet.org 
www.birdstreet.org....... الموقع اإللكترونى

ARTS ENTREPRENEURSHIP 
PROGRAM

 Arts Entrepreneurship بصفتك مقاواًل في
 فإنك تلتزم بسبعة أسابيع من الدراسة الصيفية ،
 ، حيث ستتعلم خاللها كيفية إنشاء خطة أعمال

 وتصميم وإنتاج منتج وتسويق المنتج وبيعه.
 اكتساب مهارات تجارية قيمة وثقة بالنفس -
 وكسب راتباً. الخيارات هي الرقص للبنات

 وتصميم أزياء البنات ونفخ الزجاج للفتيان. كما
 يشارك جميع رواد األعمال في الفنون أمسيتين في
 األسبوع خالل العام الدراسي. أنت قادر فقط على

اختيار خيار واحد في برنامج ريادة األعمال
ى ........... األعمار 13 – 18   ال

Bird Street Community Center...... الموقع
 التاريخ ..... 1 يوليو – 23 أغسطس

  الوقت....... اإلثنين – الخميس 10:00-3:00
 الموعد النهائى ............1 مايو؛ عقود اآلباء

والمشاركين المطلوبة
........ .....االتصال Donna Woodson 617-282-
6110 Ext. 25, Dwoodson@Birdstreet.org

www.birdstreet.org ....... الموقع اإللكترونى

ADMINISTRATIVE SUPPORT
 Bird من خالل هذا البرنامج ، يدعم  شباب

Street عن طريق تنفيذ المهام العملية مثل مكتب 
 االستقبال / االستقبال ، ورق برنامج العمل ،

.وحفظ السجالت
ى ..........األعمار من 15 إلى 18 عاًما مع مهارات  ال

الكمبيوتر الجيدة
Bird Street Community Center...... الموقع

 التاريخ ...... 1 يوليو – 23 أغسطس
  الوقت .......اإلثنين – الخميس 10:00-3:00

 الموعد النهائى ........... 20 مارس
 Donna Woodson 617-282-6110.... االتصال

Ext. 25, Dwoodson@Birdstreet.org
www.birdstreet.org .........الموقع اإللكترونى

EVENING PROGRAM ASSISTANTS 
 سوف يدعم الشباب نشاطات البرنامج ويساعدهم في

.التخطيط لحفل نهاية الصيف في بيرد ستريت
ى .......... األعمار 15 – 18  ال

Bird Street Community Center.......الموقع
 التاريخ..... 25 يونيو – 24 أغسطس

الوقت....... اإلثنين – الخميس 7:00-3:00
 الموعد النهائى............. 1 مايو

 Donna Woodson .....االتصال
617-282-6110 Ext. 25, Dwoodson@

Birdstreet.org                  
www.birdstreet.org........ الموقع اإللكترونى

CONNECTIONS TO COLLEGE
 تجربة صيفية مليئة بالتعليم والتطوير المهني كجزء

 من الروابط إلى برنامج الكليات. يقدم البرنامج
 للطالب في المدرسة الثانوية الفرصة لاللتحاق بالدورة
 التدريبية يوم اإلثنين - الخميس وحتى أكثر من فترة 6
 أسابيع. يتم وضع الطالب داخل المنظمات الدولية التي
 تركز على المجاالت مثل السياسة ، وتنظيم المجتمع ،
 واألعمال التجارية ، والرعاية الصحية. يتلقى الطالب
 أيضا التدريب على القيادة المنتظمة والتطوير المهني
 من أجل جعلهم أكثر تسويقا في نظرهم إلى الحصول
 على التعليم العالي وفرص عمل بدوام كامل في نفس

.الوقت
ى .......... األعمار 15 - 18 ال

 .الوقت ...... اإلثنين – الخميس 10:00-3:00
  الموعد النهائى ........... 1 مايو

 Donna Woodson 617-282-6110.... االتصال
Ext. 25, Dwoodson@Birdstreet.org

www.birdstreet.org........الموقع اإللكترونى

BOSTON CARES
Youth & Teen Volunteer Program

 على التواصل مع " Boston Cares " تعمل منظمة
 الشباب والعائالت في األنشطة الطموحة والمعززة

 للفرق وقيادة مهارات البناء التي ترّوج للشباب
.والشباب كشركاء في بناء المجتمع

 تقدم بوستن كارز لشباب الكثير من الفرص
 للخدمة من خالل مشاريعهم الشهرية المزدحمة
 ، وأندية الخدمة ، وبرنامج التقويم مع أكثر من

 200 من المشاريع كل شهر ، ومشاريع تصميم
.الخاصة بهم

ى .........األعمار 17-13 والعائالت ال
التاريخ .....جاري التنفيذ
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وظائف أخرى

تابع العمل ،فترة التدريب ، أو العمل التطوعي
All over greater boston....... الموقع

 الرسوم ......هذا هو العمل المتطوع. 15 $ رسوم
التسجيل للطالب

الموعد النهائى ............جاري التنفيذ
................. االتصال 617-422-0910 Ext. 208,  

Youth@Bostoncares.org                   
 www.bostoncares.org........الموقع اإللكترونى

CITY OF BOSTON
MAYOR’S YOUTH COUNCIL

 هل أنت جاهز لتكون صانع القرار؟ ينصح
 المجلس العمدة وولش وأعضاء إدارته في

 السياسة والبرمجة. كما يقود المجلس قيادة الشباب
 للتغيير ، وهي عملية قائمة على المشاركة تقوم

 على المشاركة المجتمعية في كيفية إنفاق المدينة
.1،000،000 دوالر من الميزانية

ى...........سن مدارس  فيHigh-School  ال
بوسطن

التاريخ .....على مدار السنة
 الموقع....... تعقد االجتماعات في قاعة مدينة بوسطن
Boston City Hall وتجري التوعية في جميع أنحاء 

المدينة
 الوقت........ يكرس األعضاء ثمانية إلى 13

 ساعة في الشهر لالجتماعات والفعاليات والمشاريع
.والتوعية

 الدفع.........المشاركون يكسبون ساعات تطوعية
  الموعد النهائى............. 31 مايو

 ,Francesco Tena, 617-635-1389 ....االتصال
youthcouncil@Boston.gov                       

/www.boston.gov.........الموقع اإللكترونى
Health-And-Human-Services/Mayors-

Youth-Council

COURAGEOUS SAILING FOR 
YOUTH, INC.

INSTRUCTOR-IN-TRAINING 
PROGRAM

 هو )Instructor-In-Training )Iits برنامج
 برنامج تدريب صيفي لمدة 7 أسابيع. في هذا

 باالنتقال من طالب إلى معلم Iits البرنامج ، تقوم
 ، وتطوير قدراتهم لتعليم والقيادة وإلهام الجيل

.القادم من األطفال الشجعان
ى ...........الصفوف 12-9 ، الطالب في منطقة  ال

 بوسطن العظمى مع تجربة اإلبحار المهتمين في إعداد
.مدرب وتكوين نموذج ألصدقائهم األصغر سنا

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

  التاريخ ...... 24 يونيو – 12 أغسطس
 الوقت....... 15 : 8 – 00 :4
 الدفع......... 12 $ فى الساعة

 ,Ashton Smith, 857-452-1763.....االتصال
Ashton@Courageoussailing.org 

 التسجيل..... المرشحون يرغبون في إعادة التصويت
 ، وحضور المسابقة ، وإکمال خروج شحن قبل

.اختيارهم للبرنامج
.www........الموقع اإللكترونى

courageoussailing.org 

THE FOOD PROJECT
SEED CREW

 شباب المدارس الثانوية Seed Crew توظف
 للعمل في مزارعنا الحضرية والضواحي في
Lincoln و Boston وعلى The North 

Shore. خالل فصل الصيف ، يعمل الشباب 
 مًعا على زراعة الخضراوات بطريقة مستدامة
 وتوزيع آالف االرطال من المنتجات مع تطوير

 القيادة المهمة والعمل الجماعي والتنوع ومهارات
 المشاركة المدنية. بعد العمل في مزارعنا كل

 العديد من Seed Crew صباح ، يقضي شباب
 الظهيرة في المشاركة في ورش تعالج مجموعة

 متنوعة من القضايا ، بما في ذلك الزراعة
 المستدامة ، والوصول إلى الغذاء ، والعدالة

 االجتماعية ، أو الوقت في التفكير. كما يقضون
 يوًما واحًدا في األسبوع في منظمة محلية إلغاثة

.الجوع تستعد وتقدم المنتجات التي قد نمت

ى........... األعمار 14 – 17  ال
 The Dudley Neighborhood Of .......الموقع
Bostonًوايضا Lynn و The North Shore يمكن 

  الوصول إلى كل المواقع عن طريق
Mbta وسائل المواصالت                  

 التاريخ...... 1 يوليو – 16 أغسطس
 الوقت....... 00 : 4 – 00 : 9

 الدفع.........راتب 275 $ / أسبوع + ساعات خدمة
T Pass المجتمع و تصريح ركوب المواصالت

.Seedcrew@Thefoodproject .....االتصال
org, 781-259-8621 x 29 

/Thefoodproject.org.........الموقع اإللكترونى
syp 

GRUB STREET
SUMMER TEEN FELLOWSHIP

 الزمالة الصيفية للشباب هي عبارة عن برنامج
 كتابي مكثف لمدة ثالثة أيام للُكتاب الشباب. من

 خالل الدروس، ورشات العمل ، والقراءات سيقوم
 الطالب بإنشاء عمل جديد ، والتعرف على حرفة

 الكتابة ، واكتساب المعرفة عن عالم الكتابة /
.النشر

ى .......... الصفوف 11-8 ، اختارت 20 طالبًا فقط ال
Boylston St., Boston الموقع ......162

التاريخ...... 8 – 26 يوليو
 الدفع ........مرتب 625 $ عند استكمال برنامج +
 إذا لزم األمر. ويشمل ، T Passتصريح مواصالت

.الغذاء و الوجبات الخفيفة
 الموعد النهائى ............ 1 مارس

                            ,Ren@grubstreet.org .....االتصال
617-695-0075

.Grubstreet.........الموقع اإللكترونى
org/Programs/For-Teens/Summer-

Fellowship/

JEWISH VOCATIONAL 
SERVICES 

TRANSITIONS TO WORK PROGRAM
 يوفر برنامج االنتقال إلى العمل برنامج تدريب

 مكثف وتدريب موسع لتمكين صغار البالغين ذوي
 اإلعاقة من تطوير المهارات الالزمة للتوظيف

 ، ووضعهم في الوظائف التي توفر األرباح
.والشعور بالهدف

ى ..........الصفوف 12-11 ، الطالب ذوي اإلعاقة  ال
 ، في انتظار انتقالهم من المدرسة العليا ، الذين يسعون
 إلى الحصول على عمالة تنافسية . يجب أن ال تحتاج

إلى دعم واحد إلى واحد لحضور التدريب
 ,Federal Street, 3Rd Floor الموقع ........75

Boston
التاريخ....... 27 يونيو – 23 أغسطس

 ,Micah Fleisig, 617-399-3314.....االتصال
Mfleisig@Jvs-Boston.org
 Contact Micah..... التسجيل

www.jvs-Boston.org ........الموقع اإللكترونى

MEDICINE WHEEL 
PRODUCTIONS

PUBLIC ART INTERNS
Medicine Wheel هي منظمة للفنون العامة 

 في جنوب بوسطن تقدم دروس ومشاركة المجتمع
 ، وبرامج للشباب. في فصل الصيف ، يعمل

 الطالب 25 ساعة في األسبوع لمدة 8 أسابيع
 على مختلف المشاريع الفردية والجماعية كجزء
 من مشاريع الفن العام للعجلة الطبية. خالل العام

 الدراسي ، يعمل المشاركون ما يصل إلى 15
 ساعة في األسبوع. يتلقى جميع المشاركين تدريباً
 في العمل وإدارة الحاالت والتوجيه باإلضافة إلى

.المهارات الفنية التي يكتسبونها
ى .......... األعمار من 14 إلى 25 الذين تمت  ال

 The أو مسجلة في Abcd أو Dys إحالتهم بواسطة
City Of Boston Dyee Successlink 

 K St., 2Nd Floor, South الموقع........110
Boston

 التاريخ.......يوليو - أغسطس وبعد المدرسة ،
أكتوبر - مايو

 الوقت........ فى الصيف  من الساعة 10 - 4 مساء
وفى العام الدراسى من الساعة 7-3 مساء

 أو Dyee الدفع ........يتم دفع الرسوم من خالل
Abcd Summerworks

االتصال ....6700-268-617  أو 
   617-894-3171,  Tdoran@

Mwproductions.org       
........ الموقع اإللكترونى

medicinewheelproductions.org

THOMPSON ISLAND 
OUTWARD BOUND 

EDUCATION CENTER
GREEN AMBASSADORS

 Thompson Island Outward يمنح مركز
Bound Education Center  15-18 بوسطن 
 سنة مع خبرة مهنية في قطاع الوظائف الخضراء.

 يركز السفير األخضر على تنمية المهارات
 الشخصية والمهنية من خالل منهج من 3 سنوات

 يتضمن العلوم البيئية وصيانتها والموارد الطبيعية
.وإدارة الموارد والتعليم الخارجي

ى ..........األعمار من 15 إلى 18 عاًما )3 سنوات  ال
)، إذا كانت مطلوبة

  إلى  South Boston Ferry.......الموقع
Thompson Island Every Day
 التاريخ....... 2 يوليو – 9 أغسطس

  الوقت........ الثالثاء – الجمعة 8 : 5
 التكلفة ..... 12 – 14 $ فى الساعة
الموعد النهائى............. 30 مارس
@Jay Esty, Jesty .....االتصال

Thompsonisland.org, 617-830-5136
Online..... التسجيل

.www........ الموقع اإللكترونى
thompsonisland.org 

THE TRUSTEES
BOSTON YOUTH CONSERVATION 

CORPS
 Trustees Youth يهدف برنامج

Conservation Corps Program الحفاظ 
 على الجودة العالية، الدفع ، العمالة الموسمية ،
 وفرص التعليم للشباب. تم تصميم هذا البرنامج

 لتزويد الشباب بالخبرة في مجموعة متنوعة
 من أنشطة الحفظ واألنشطة القائمة على

 الزراعة وإلهامهم ليصبحوا حكوماتًا مدى الحياة
.لمجتمعاتهم المحلية

ى ..........الصفوف 12-9 ، سكان بوسطن في الفئة  ال
.العمرية من 15 إلى 18 عاًما

 وEast Boston  الموقع ....... موقع العمل في
Mattapan

  التاريخ ...... 1 يوليو – 16 أغسطس
 الوقت........25 ساعة أسبوعيا

 الموعد النهائى............. 31 مارس على
Successlink

الدفع .........12 $ في الساعة
-Kristen Swanberg, 617 .....االتصال
542-7696 Ext. 2022, Kswanberg@

Thetrustees.org
 على Successlink التسجيل...... أوالً في

Youth.boston.gov وطلب العمل في Cotp 
Conservation Corp. سوف يستأجر المتسابقون 

.الطالب
 bostonycc@thetrustees.org ......اإليميل

With Questions.
  www.thetrustees.org........الموقع اإللكترونى

WRITEBOSTON 
TEENS IN PRINT SUMMER 

JOURNALISM
 ستة أشهر أسبوعية مكثفة لمعهد الدراسه. الطالب

 يتعلمون أساسيات الصحافة ويعرفون كتاباتهم
 المنشورة في صحف الشباب المطبوعة ، موزعة
 على المدارس الثانوية العليا ، والمراكز التجارية
 ، ومراكز المجتمع. الطالب لديهم فرصة لدفع أو

.تلقي ساعات التطوع
ى .......... الصفوف 8 - 12 ال

Boylston Street, Boston الموقع .......120
وسيلة االنتقال .............نعم

 التاريخ ...... 10 يوليو – 19 أغسطس
 الوقت ...... 00 : 8 –  30 : 2

 الرسوم ......مجانية ويمكن أن تشمل أجور مدفوعة
.األجر للطالب القادرين على التأهل

-Carla Gualdron, 617-541 .....االتصال
2635, Carlagualdron@Writeboston.org
 التسجيل......جميع طالب جامعة هيوستن العليا

 مؤهلين لملء طلب عبر اإلنترنت للبرنامج. يتم دعوة
 جميع الطالب لمقابلة مختصرة لمناقشة مصالحهم

 وغاياتهم المتعلقة بالبرنامج. تبدأ هذه العملية في أبريل
.يتم االنتهاء من االختيارات بحلول نهاية يونيو

 www.writeboston.org......الموقع اإللكترونى

YOUTHBUILD BOSTON, INC. 
DESIGNERY

 برنامج الهندسة المعمارية والتصميم لطالب المدارس
 الثانوية. االنخراط في األنشطة الفردية والجماعية في
.مشاريع تصميم الحياة الحقيقية للمجتمع وكسب راتب

ى ..........الصفوف 12-9 ، األعمار من 14 إلى  ال
18

 ,Washington Street الموقع .......1884
Boston

 التاريخ....... األن – 23 أغسطس
الوقت ....... 00: 10 – 30 : 4

 األجر........يتلقى المصممون الداخليين أمواالً
.مدفوعة األجر أسبوعيًا

@Alex Ho, 617-606-9619, Aho.... االتصال
Ybboston.org

.www التسجيل......إرسال طلب عبر اإلنترنت في
youthbuildboston.org.

.Youthbuildboston.........الموقع اإللكترونى
org/

AMERICORPS NATIONAL 
CIVILIAN COMMUNITY 

CORPS
 هل تبحث عن وظيفة حيث يمكنك خدمة المجتمع

 بطريقة متقنة؟ إذا كنت تبلغ من العمر 18 عاًما
 the National أو أكثر ، قد تكون برنامج

Civilian Community Corps )NCCC( 
 ، NCCC من أجلك. بصفتك عضًوا في فريق
 يمكنك العيش بعيًدا عن المنزل وأنت تعمل في

 المشروعات البيئية ، والتعليم ، والسالمة العامة ،
.وإغاثة الكوارث ، وغير ذلك من الوظائف المهمة
 هذا هو التزام لمدة 10 أشهر ، وليس عمل صيفي

 ، ويجب على األعضاء إكمال 1700 ساعة من
 NCCC .خدمة المجتمع. ولكن الفوائد كبيرة
 توفر التدريب والبيوت والوجبات ، التغطية

 الطبية ، رعاية الطفل ، واالنتعاش إلى األجيال
 الشابة 24-18 من هم مواطنون أو مقيمون

 دائمون من أعضاء الواليات المتحدة يعيشون
 ، Sacramento في NCCC على معسكرات
CA ؛ Charleston، SC؛ Aurora، CO؛ 

Perry Point ، MD ؛ Vicksburg، MS؛ 
 لخدمتهم ، ويحصلون على .Vinton ، IA و
 مكافآت ويحصلون أيًضا على جائزة تعليمية

 لمدرسة "الكلية" ، أو مدرسة للتعليم االبتدائي ، أو
.برامج تدريبية

ى .........أي عمر من األعمار 24-18 ملتزم   ال
بخدمة المجتمع

الموقع ....... معسكرات في خمس واليات
التاريخ .....دورات -10شهر تبدأ في يوليو أو أكتوبر
 الدفع .......سوف تحصل علىراتب للنفقات اإلضافية

باإلضافة إلى جائزة التعليم
الموعد النهائى ......... القبول 1 أبريل – 1 يوليو
 يوليو لدخول أكتوبر ؛ االختيار مستمر ، لذلك قم 1

 بالتقديم مبكًرا
 اإلتصال ... 2677-942-800-1أو الموقع

questions.nationalservice.gov
.www.nationalservice..... الموقع اإللكترونى

gov/programs/americorps/americorps-
nccc 

CITY YEAR
City Year هو برنامج دوام كامل الذي مهمته 

 هو مساعدة الطالب على الوصول إلى كامل
 إمكاناتهم وزيادة بشكل ملحوظ معدل التخرج

عالي المستوى في األمة. هذه فرصة لـسن  -17
 24 سنة للعمل لمدة 11 شهًرا مع الطالب في

 مدرسة أو مدرسة متوسطة أو عالية في بوسطن
 )أو في 25 مدينة أخرى في الواليات المتحدة( من
 خالل برنامج ، مرشد ، ودور نموذج. في يوم عيد
 األم في الواليات المتحدة يقضي برنامجا للطالب
 الذين يواجهون مخاطر التدهور خارج المدرسة

 العليا ، الذين يديرون برامج المدارس ، والمعلمين
.المساعدين في الفصل الدراسي

 إذا تم قبولك ، فسوف تدفع راتبًا تقديريًا
Biweekly ، ، وتلقي التأمين الصحي األساسي 

 والحصول على جائزة ، Mbta وتلقي تصريًحا بـ
Segal Education بقيمة 5،920 $ عند إكمال 

 هي أيضا مؤهلة City Year Alumni .البرنامج
 للحصول على المنح الدراسية من 25 ٪ 100- ٪
 من الرسوم الدراسية في أكثر من 190 المشاركة

.في الكليات والجامعات
City Year Strongly يشجعك على التحدث 

.المختص قبل تقديم الطلب

ى ..........األعمار من 17 إلى 24 سنة ، أو  ال
 الواليات المتحدة ، أو مقيم قانوني ، ولديهم دبلوم

Ged المدرسة العليا ، أو زمالة الكليات ، أو
 City  بجانبBack Bay Station ...... الموقع

Year Boston  ,  
287 Columbus Ave. 

التاريخ ..... أغسطس 2019 – يوليو 2020
الوقت ......من االثنين إلى الجمعة 45+ ساعة

 الدفع .......يحصل المشاركون على إيرادات مدفوعة
بقيمة 629 $ وتأمينًا على الصحة Biweekly من
-Recruitment Dept.- 617-927 .. اإلثصال

2400,  NortheastRecruitment@cityyear.
org    

 cityyear.org ..... الموقع اإللكترونى
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تابع العمل ،فترة التدريب ، أو العمل التطوعي

 في )ASA( الصيف هو وقت رائع للتعرف على المهن والكليات ، ولدى بوسطن أماكن ممتازة )ومكيفة الهواء( للقيام بذلك: مراكز تخطيط كلية لمساعدة الطالب األمريكيين
 مكتبة بوسطن العامة في ساحة كوبلي وفي العديد من األحياء. لديهم كل ما تحتاجه التخاذ القرارات المهنية والكليات: معلومات عن اآلالف من الكليات والجامعات والبرامج التقنية

 / المهنية ؛ تقديم المشورة بشأن اختيار المدرسة ودفع تكاليفها ؛ المساعدة في استكمال طلبات القبول والمساعدة المالية ؛ الكلية المحوسبة ، أنظمة البحث عن الوظائف والمنح
.الدراسية ؛ وأكثر بكثير. المساعدة متوفرة بعدة لغات. وكل هذا مجاني

.تحقق من موقع االلكتروني الخاص بهم للحصول على الكثير من الموارد
 الذي uAspire لديها مستشار BPS إذا كنت تذهبت إلى مدارس بوسطن العامة ، فأنت مؤهل للحصول على مساعدات مالية والعديد من المنح الدراسية. كل مدرسة ثانوية في

uaspire.org :على7195-778-617  أو قم بزيارة الموقع االلكتروني الخاص بهم uAspire يمكنه مساعدتك في العثور على تمويل للكلية. اتصل

خطط مقدماً إلى الجامعة

BOSTON PUBLIC LIBRARY
700 Boylston St., Copley Square

الساعات الصيفية
  األثنين إلى الخميس ، الساعة
9:00صباحاً -7:30   مساًء

  الجمعة و السبت ، الساعة
9:00صباحاً -5:00   مساًء

DORCHESTER 
Codman Square Branch Library

690 Washington St., Dorchester
قم باالتصال لتحديد موعد

CHELSEA
Bunker Hill Community College

175 Hawthorne St., Chelsea
   األثنين  ، الساعة  11:00صباحاً -6:00

مساًء
مرشدون يتحدثون األسبانية واإلنجليزية

EAST BOSTON
قم باالتصال لتحديد موعد

CHINATOWN
Asian American Civic Association

87 Tyler St., Boston
Wednesday, 9 am - Noon and 1-5 PM
   األربعاء  ، الساعة  9:00صباحاً – مساًء

،و من5-1 مساًء
مرشدون يتحدثون الصينية واإلنجليزية

HYDE PARK
Hyde Park Branch Library

35 Harvard Ave., Hyde Park
قم باالتصال لتحديد موعد

ASA College Planning Centers 617-536-0200 للوصول إلى كل المراكز    asa.org/plan 
ROXBURY

Egleston Square Branch Library
2044 Columbus Ave., Roxbury

قم باالتصال لتحديد موعد
SOUTH BOSTON

South Boston Branch Library
646 East Broadway, South Boston

قم باالتصال لتحديد موعد

 سوف تندهش من ما ستجده في متاحف بوسطن - والعديد منها لديه أسعار مخفضة للمراهقين
 وأوقات يمكنك الذهاب إليها مجانًا. آخرون لديهم أوقات خاصة عندما يكون المتحف مجاني

.للجميع. يمكنك الحصول على تذاكر مجانية إلى العديد من المتاحف في مكتبة الحي

museumsofboston.org : للروابط على شبكة اإلنترنت لجميع متاحف منطقة بوسطن ، قم بزيارة

Boston Children’s Museum.................................................................. 617-426-8855
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
John F. Kennedy National Historic Site, Brookline )JFK birthplace( . 617-566-7937
Larz Anderson Auto Museum .............................................................. 617-522-6547
MIT Museum ....................................................................................... 617-253-5927
Museum of African American History ................................................. 617-725-0022
Museum of Bad Art, Dedham .............................................................. 617-325-8224
Museum of Fine Arts ........................................................................... 617-267-9300
Museum of the National Center for  
Afro-American Artists ......................................................................... 617-442-8614
Museum of Science .............................................................................. 617-723-2500
New England Aquarium ....................................................................... 617-973-5200
Peabody Museum of Archeology )Harvard( ........................................ 617-496-1027
Trailside Museum )Blue Hills( ............................................................ 617-333-0690
USS Constitution Museum .................................................................. 617-426-1812 
Waterworks Museum ........................................................................... 617-277-0065

.احتفظ بهذا المنشور الي العام القادم
.إذا قد فات األوان للتقدم بطلب للحصول على بعض البرامج والوظائف الصيفية الرائعة. لذا ، قم بقص هذا المربع وقم بحفظه وابدأ في االتصال بهم في الخريف المقبل

BETH ISRAEL DEACONESS 
MEDICAL CENTER SUMMER 

HEALTH CORPS
 من خالل هذا البرنامج التطوعي المجاني

 ، يمكن للمراهقين المتحمسين الذين
 تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاًما

 استكشاف العديد من الوظائف بينما
.يكتسبون خبرة قيّمة في محيط المستشفى

.الموعد النهائي 2019 كان 31 يناير
bidmc.org/about-bidmc/
helping-our-community/

volunteer-services

DANA FARBER/HARVARD 
CANCER CENTER CURE 

PROGRAM
 تدريب مدفوع األجر مصمم لتقديم

 الطالب الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة وما
 فوق إلى عالم أبحاث السرطان. سيتم
 وضع الطالب مع مرشد يقوم بإجراء

.أبحاث متعلقة بالسرطان
.الموعد النهائي 2019 كان 1 فبراير

cure.dfhcc.harvard.edu

(MS)2: MATH AND SCIENCE 
FOR MINORITY STUDENTS
 دورات أكاديمية باإلضافة إلى ورش

 عمل اإلرشاد المهني والكليات. يعيش
 في أكاديمية فيليبس في أندوفر لمدة 5

 أسابيع في الصيف الثالثة بعد الصفوف
 9 و 10 و 11. مجانًا. طالب األقليات

 في الصف 8 في خريف 2019
 مؤهلون. قدم الطلب في نوفمبر 2019

.في الصيف القادم
www.andover.edu/about/

outreach/ms2

JOB CORPS
JOB CORPS هو أكبر برنامج تدريب مهني في 

 البالد للشباب من سن 16 إلى 24 عاًما. يمكن للطالب
 الحصول على شهادة الثانوية العامة أو االعتماد

 المعتمد في المدرسة الثانوية أو اإلعتماد على الكلية
.JOB CORPS من خالل

 التدريب الفني الوظيفي في JOB CORPS يقديم
 أكثر من 100 مجال وظيفي. يتلقى الطالب السكن
 ، والوجبات ، والرعاية الصحية األساسية ، وبدل

.المعيشة ، والتدريب ، واالستعداد للعمل ، دون مقابل
 لمدة تصل إلى 21 شهًرا بعد التخرج ، سيساعدك

 مستشار االنتقال عبر اإلنترنت على تحقيق االنتقال
.إلى العالم الحقيقي JOB CORPS من أعمال

 في الواليات  Job Corps هناك 125 مركز
 ، Massachusetts المتحدة ، بما في ذلك ثالثة في

 ، Maine واثنين في ، Connecticut واثنان في
 New Hampshire ، Vermont ولكل واحد في

 المراكز الموجودة داخل .Rhode Island و
 و Grafton و Devens والية ماساتشوسيتس في
Chicopee. ًبعد التدريب األولي ، قد تكون مؤهال 
 للتحويل إلى موقع آخر للتدريب المتقدم ، أو الدخول

 في امتيازات االتحاد ، أو االلتحاق بالدورات في كلية
.قريبة

 ماذا عن إذا انقطعت من المدرسة أو لديك إعاقة
.جسدية؟ ربما التزال مؤهالً. فقط قم  بالسؤال

ى ..........األعمار من 16 إلى 24 سنة ، والمقيم  ال
 القانوني للواليات المتحدة ، أو األجانب القانونيون ، أو

 من زوي الدخل المنخفض ، الذين تخرجوا من المدرسة
الثانوية أو خرجوا منها

 التاريخ ..... دوام كامل ، برنامج سكني ، سبعة أيام في
األسبوع ، لمدة تصل إلى عامين

الوقت ..... اإلثنين – الجمعة   من 8 ص إلى 4 م
 Job corps students are paid a....... الدفع

stipend
الموعد النهائى.......... جاري التنفيذ

)JOBS )5627اإلتصال .. -1-800-733
.www.jobcorps.gov/Home  الموقع اإللكتروني

aspx

MIT MITES (MINORITY 
INTRODUCTION TO 

ENGINEERING AND SCIENCE)
 برنامج صيفي إلثراء أكاديمي مكثف
 ، لمدة ستة أسابيع ، وبرنامج صيفي
 لتخصيب األجيال التعليمية للطالب

 الواعدين في المدارس الثانوية المهتمين
 بدراسة واستكشاف الوظائف في مجاالت
 العلوم والهندسة وريادة األعمال. التقديم
 في نوفمبر 2019 - يناير 2020 لفصل

.الصيف المقبل
الموعد النهائي 2019 كان 1 فبراير 

oeop.mit.edu/programs/mites

PRINCETON UNIVERSITY
Summer Journalism Program

 برنامج سكني مجاني لمدة 10 أيام
 حول الصحافة في الحرم الجامعي

Princeton campus. الرتقاء  بالصف 
.12 طالبا

 الموعد النهائي في 2019 كان يوم 15
.فبراير

princeton.edu/sjp

إذهب إلى المتحف
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.كيف يمكنك الحصول على تصريح عمل

youth.boston.gov
Jobs. Services. Young Leaders. 

!وظائف. خدمات ابقي على تواصل

 فيظوتلاو بابشلا ةكراشم ةرادإ دعت
 دحاولا دروملا دراوم زكرم ةباثمب

 وه مهفده .نطسوب ةنيدم يف بابشلل
 لالخ نم بابشلا تاجايتحا ةيبلت
 صرفلا نم ةعونتم ةعومجمب مهطبر

ةفلكتلا ةضفخنم وأ ةيناجمو دراوملاو
ةنيدملا يف تابسانملا

!مويلا مهعقوم ةرايزب مق

 .ABCD SummerWorks احصل على وظيفة

 هل تبحث عن وظيفة صيفية؟ إذا ذهبت إلى مدارس بوسطن العامة ، فأنت محظوظ. استطاع
 على إيجاد وظائف صيفية رائعة ،  )Boston Private Industry Council )PIC مجلس

.ألكثر من 20 عاًما BPS بعد المدرسة ، وبعد التخرج لطلبة المدارس الثانوية في
 الوظيفي في PIC إذا كنت طالبًا بالمدرسة الثانوية في وضع جيد ، فاطلع على اختصاص

 مدرستك لمعرفة المزيد حول الوظائف ، والتدريب ، واستئناف الكتابة ، وغير ذلك الكثير.
 إكمال الطلب وسوف يساعدك في الحصول على PIC سيطلب منك االختصاصي في مهنة

 أن يساعدوا في البحث عن كليتك PIC وظيفة صيفية جيدة. كما يمكن للمتخصصين في
.BPS ووظائفك ، أو أن يوصلك ببرامج بديلة غير

الوظيفي؟ PIC كيف يمكنك الوصول إلى متخصص
 واتبع الرابط لالتصال bostonpic.org/youth/bps :على اإلنترنت PIC قم بزيارة موقع

.باالختصاص الوظيفي في مدرستك الثانوية

؟PIC ماذا لو لم يكن لديك مستشار
 تقدم إدارة مشاركة الشباب والتوظيف مجموعة من ورش العمل والفرص للشباب لمساعدتهم

 على تطوير المهارات الالزمة للحصول على الوظائف والحفاظ عليها وتحقيق األهداف
.المهنية

youth.boston.gov  قم بزيارة

 احصل من مجلس صناعة
 بوسطن الخاص على  وظيفة

 .قم بأخذ رقم
Ì	تتطلب الكثير من البرامج الخاصة 

 بالمراهقين أن يكون لديك رقم ضمان
 .Social Security number اجتماعي

 إذا لم يكن لديك أحد وأنت دون 18 عاًما
 ، يمكنك التقدم عبر البريد أو تلقي طلب

 عبر اإلنترنت أو الذهاب شخصياً إلى
 .مكتب الضمان االجتماعي

1-800-772-1213  •  ssa.gov 

Ì	، إذا كان عمرك يزيد عن 18 عاًما 
 يجب عليك التقدم بطلب شخصي. إحضار
 شهادة الميالد وبعض التعريفات األخرى

 ، مثل نسخة من سجالتك الطبية أو
 المدرسية. إذا كنت من بلد آخر ، أحضر

 معك أيضاً جواز سفرك (و "البطاقة
 الخضراء" الخاصة بك إذا كان لديك

 .(واحدة
1-800-772-1213  •  ssa.gov 

Ì	25 إذا كنت ذكراً وعمرك بين 18 و 
 Selective عاًما ، يجب عليك التسجيل
Service System  ًحتى تكون مؤهال 

 للعديد من البرامج الصيفية ولجميع
 المساعدات المالية للكلية. التقاط النماذج

 في أي مكتب بريد أو التسجيل عبر
mass.gov : :اإلنترنت

Ì	إذا كان عمرك 18 عاًما ، فاحصل 
 picture على بطاقة تعريف شخصية

identification (ID) card من السجل 
 Registry of Motor الخاص بالمركبات

Vehicles. يمكنك الحصول على صورة 
 حتى إذا لم يكن لديك رخصة ID بطاقة

mass.gov/rmv .قيادة

Ì	إذا كان عمرك 18 عاًما ، يجب عليك 
 .التسجيل للتصويت

cityofboston.gov/elections/vote 

DYEE SuccessLink
 سترى الكثير من قوائم الوظائف التي تقول: "يجب عليك التسجيل ، Summer Stuff عندما تقرأ

للتقدم بطلب." إذن ما معنى هذا األمر؟ SuccessLink في
 وباعتبارها برنامج توظيف الشباب في مدينة بوسطن ، فإن قسم توظيف الشباب والتوظيف

)DYEE( SuccessLink يوفر اآلالف من المراهقين في بوسطن الذين تتراوح أعمارهم بين 
 15 و 18 عاًما مع فرص عمل خالل أشهر الصيف. يعمل المشاركون في مجموعة متنوعة من
 الوظائف داخل المجتمع ، والوكاالت الدينية ، والحكومية. تشمل المناصب المساعدين اإلداريين

.والرسامين الجدارية وقادة األقران وغيرهم الكثير! سوف تكسب 12 $ في الساعة

youth.boston.gov :قم بالتسجيل على الموقع
ال تسجيل عن طريق الهاتف. يبدأ التسجيل في منتصف إلى أواخر فبراير

!اتمني لك صيفا رائعا

 هل تبحث عن وظيفة صيفية مثيرة لالهتمام؟ هل تريد كسب المال وتعلم
 بعض المهارات المفيدة؟ إذا كان عمرك يتراوح من 14 إلى 21 عاًما

 هو ما تبحث SummerWorks وتعيش في بوسطن ، فقد يكون تطبيق
.عنه

 وظائف صيفية للشباب في جميع ABCD ألكثر من 45 سنة ، قدمت
 SummerWorks أنحاء مدينة بوسطن. في الصيف الماضي ، قدمت

 أكثر من 5،000 وظيفة صيفية في أكثر من 500 موقع عمل شريكة
 في جميع أنحاء المدينة. تحقق من موقعة على اإلنترنت للحصول على
 على اإلنترنت ، والتعليمات ، SummerWorks 2015 طلب وظيفة

.حي ABCD والوثائق المطلوبة ، وقائمة من مكاتب
ى ..........المقيمين في بوسطن، ذوي الدخل المؤهل، األعمار من 14 إلى  ال

 21 سنة
.الموقع ......  في كل مدينة بوسطن
  التاريخ ..... 5 يوليو-  16 أغسطس

الدفع .......12$/ في الساعة
 الموعد النهائي....... مفتوح تقديم االستمارةعبر اإلنترنت اآلن. يجب أن

تكتمل بحلول 31 مايو
 www.summerworks.net )online application( or .. اإلثصال

617-348-6548

Asian American Civic Association  .......617.426.9494 
Citywide Boston Hispanic Center 
)Jamaica Plain( .......................................617.506.7917
Allston/Brighton NOC ...........................617.903.3640 
Dorchester NSC .....................................617.426.9494 
Roxbury/North Dorchester NSC  ...........617.442.5900 
East Boston APAC .................................617.567.8857 
Jamaica Plain APAC  .............................617.522.4250 
John F. Kennedy FSC )Charlestown( ....  617.241.8866 
Mattapan FSC ........................................617.298.2045 
North End/West End NSC .....................617.523.8125 
Parker Hill/Fenway NSC ......................  617.445.6000 
South Boston Action Center...................617.269.5160 
South End NSC ......................................617.267.7400 
South Side Head Start ............................ 617.327.1152

	f .أو اتصل على ssa.gov 800-772-1213  إذا لم يكن لديك رقم ضمان اجتماعي ، قم بزيارة
	fإذا كنت ذكوًرا وستبلغ 18 عاًما بحلول األول من تموز ، فقم بالتسجيل Selective Service  على الفور في أي مكتب بريد.

	f .المدرج في هذا المربع ، NSC المحلي أو APAC إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في أٍي من ذلك ، فاتصل بـ

 هل تخطط للحصول على وظيفة هذا الصيف؟ ضع في اعتبارك
 أنه يجب أن يكون لديك تصريح عمل ، يسمى أحيانًا "أوراق

 عمل". الخطوة األولى هي إيجاد صاحب عمل يرغب في توظيفك.
.…التالى

:إذا كنت بعمر 14 أو 15
 احصل على بطاقة وعد بطاقة العمل البيضاء من .1

 مستشارك التوجيهي / منسق دعم الطالب أو المكتب الرئيسي
.لمدرستك

 خذ هذه البطاقة إلى مكتب الطبيب أو المركز الصحي .2
 ولديك عالمة طبيب أو ممرضة وقم بتأريخها. إذا لم يكن لديك ماديا

 خالل العام الماضي ، حدد موعدا للحصول على واحدة. إذا كان
 لديك فحص طبيب حديث في مدرستك خالل السنة الماضية ، يمكن

.لممرضة المدرسة التوقيع على البطاقة وتاريخها
 خذ هذه البطاقة إلى صاحب العمل المحتمل لملئها .3

.وتوقيعها وتاريخها
 خذ وعدك بطاقة التوظيف إلى مستشار التوجيه / منسق .4

 دعم الطالب أو المكتب الرئيسي واطلب تصريح عمل. كما أنه
.أبيض ولكنه أكبر من بطاقة وعد التوظيف

 امأل تصريح العمل واطلب من والدك أو الوصي توقيعه .5
.على ظهره

 بمجرد أن يقوم والدك أو ولي أمرك بتوقيعه ، احضر .6
.تصريح التوظيف المنتهي إلى صاحب العمل الخاص بك

:إذا كنت بعمر  16 أو 17
 التقاط شهادة تعليمية صفراء من مستشار التوجيه الخاص .1

.بك. اطلب منه تعبئتها وتوقيعها
.عودة الشهادة التعليمية إلى صاحب العمل الخاص بك .2

:خالل األجازة المدرسة والصيف
 يمكنك أيًضا الحصول على بطاقة وعد العمل أو الشهادة التعليمية من

 لخدمات اإلرشاد. يقع مكتب BPS أو مكتب BPS أي مركز ترحيبي لـ
 ، the Boston Latin Academy خدمات اإلرشاد في مبنى أكاديمية
21 Deckard Street, Suite 3, Dorchester ، 617-635- هاتف
 8030. يجب عليك الحضور شخصياً وإحضار أحد نماذج إثبات الهوية

 التالية: شهادة الميالد أو بطاقة الضمان االجتماعي أو جواز السفر أو
 بطاقة اإلقامة الدائمة أو تصريح المتعلم أو رخصة القيادة أو بطاقة

 الهوية أو بطاقة الصحة العامة أو بطاقة هوية الطالب وبطاقة التأمين
.الصحي أو أيضا ، إحضار اسم وعنوان صاحب العمل الخاص بك

ساعات الدوام المدرسي: االثنين - الجمعة، 4 - 2  مساًء
ساعات العمل في الصيف: االثنين - الجمعة ، من 3 -صباحاً 9  مساًء


