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 بالتأكيد، انه اآلن فصل الشتاء ... ولكن الصيف قادم في الطريق، والوقت لعمل خططك الصيفية هو
 هو المكان المناسب للعثور على المدارس الصيفية والمخيمات والبرامج Summer Stuff .اآلن

 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 Summer Stuff هل تحتاج إلى أفكار؟      
 تلك التي تهمك، ثم قم بزيارة مواقعهم االلكترونية أو اتصل. فهم في انتظار أن يسمعوا منك. ويمكن

 استخدم محرك البحث للعثور بالضبط على ما تريده. بعد ذلك، قم بالتقديم — اآلن. .PartnerBPS.org االطالع على معظم هذه البرامج في
.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

تحقق من هذا
PartnerBPS.org/summer

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

-Partner واألسر والمدارس والشركاء في المدارس والمجتمع. يسعى
BPS إلى ربط الطالب واألسر واألعضاء اآلخرين في مجتمع BPS 
.BPS School-Community بفرص عالية الجودة يقدمها شركاء

 تعرف على المزيد حول المواعيد النهائية لاللتحاق بالتسجيل ، والجدول •
 الزمني ، واللغات المقدمة ، وأنشطة البرنامج ألكثر من 120 برنامًجا
.www صيفًيا مقدمة لطالب مدرسة بوسطن العامة من خالل زيارة

partnerBPS.org/summer والبدء في االستكشاف!

 وأ يفيصلا ركسعملا يف هنع ثحبت يذلا ام
جماربلا

 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 والمعسكر
 هل المعسكر أو البرنامج وفق نظام الساعات المعتمدة أو مرخًصا؟ إذا كان األمر      •

كذلك، ما الجهة الراعية لذلك؟ وإذا لم يكن كذلك، ما سبب ذلك؟

 ما هو التدريب الذي يتلقاه موظفو المعسكر في مجاالت السالمة واإلشراف      •
 والمشورة وحل المشكالت وغيرها من القضايا الفريدة في العمل مع األطفال الصغار

والشباب؟

 هل يشمل السعر كل شيء ، أو هل هناك رسوم إضافية للنقل ، وخدمة الطعام ،      •
والمبيت ، والتسجيل ، والمالبس ، وما إلى ذلك؟

؟ليصافتلا يه امف ، لقنلا لئاسو ريفوت مت اذإ      •
 عم وه نمف ، هدعبو ميخملا لبق ام ةطشنأ ميدقت متي ناك اذإ      •

؟نولعفيس اذامو لافطالاا
 كلفط له ؟)ةيعامجلا تاضايرلا لثم) ةيسفانت ةطشنأ دجوت له       •

؟ةسفانملا ىوتسمب حاترم
 ؟ميخملا ءانثأ مهلافطأب لاصتا ىلع ءاقبلا ءابآلل نكمي فيك      •

؟هب حومسم ينورتكلإلا ديربلا وأ ةيفتاهلا تاملاكملا له
؟نيميقملل ةصاخلا ةيداملا وأ ةيئاذغلا تاجايتحالا ميخملا يبلي فيك      •

 رکسعملاب لوجت نم ءابآلا نکمتي یتح ميخملا ءدب لبق حوتفم لزنم كانه له      •
؟ريدملا ةلباقمو

؟ةرايزلل مايأ كانه له      •

من أجل جميع الطالب في مدارس بوسطن العامة
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ACHIEVE
 اإلثراء “Achieve” هو برنامج تعليمي مجاني يخدم أطفال المدرسة اإلعدادية من ذوي الدخل المنخفض في مدينة بوسطن. وإذ يوفر برنامج “Achieve” برنامج 

 األكاديمي واالجتماعي من خالل برنامج صيفي دقيق وتفاعلي وإرشاد ودعم مستمرين، فهو يسعى إلى زيادة المهارات األكاديمية لدى الطالب وتحفيزهم وثقتهم بأنفسهم
 .لتجهيزهم لدخول المرحلة الجامعية

المؤهلين     الصفوف الدراسية من 6-12
Noble and Greenough School, 10 Campus Drive, Dedham     المكان

التاريخ     24 يونيو - 5 أغسطس
المواقيت     8:30 - 3:30
خدمة المواصالت     متوفرة

Nora Dowley-Liebowitz, achieve@nobles.edu, 781-320-7125     االتصال
.التسجيل     يحدد الدارسين  خالل الصف السادس. يمأل الطالب واألسر طلًبا )المقرر تقديمه في شهر مارس) ويجروا مقابلة مع مدير البرنامج

www.theachieveprogram.org     الموقع اإللكتروني

AFRICAN COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT OF NEW ENGLAND INC (ACEDONE) 
ACEDONE SUMMER ACADEMIC AND ENRICHMENT

 استناًدا إلى البحث الذي يوضح أن المشاركة األكاديمية الصيفية تضيق )ACEDONE Summer Academic Enrichment Program (SAEP ُصمم برنامج
 أوجه التفاوت في اإلنجاز بين الطالب من ذوي الدخل المنخفض وأقرانهم. لقد باتت خدمة جماعة شرق إفريقيا لمدة 14 عاًما جزًءا محبوًبا لدى طالبنا يقومون به خالل

.فصول الصيف
المؤهلين     الصفوف الدراسية من 1-8

Hennigan School 200 Heath St, Jamaica Plain     المكان
التاريخ     6 يوليو7- أغسطس

المواقيت     8:00 - 3:15
Zeena Mohamed, zeena.mohamed@acedone.org, 857-225-8123     االتصال

.التسجيل     ملء نموذج طلب التسجيل. ُيشّجع أولياء األمور على زيارة البرنامج وااللتقاء بالموظفين مع األطفال
acedoneboston.org     الموقع اإللكتروني

ALLIANCE FOR INCLUSION AND PREVENTION SUMMER SPOT SUMMER LEARNING PROGRAM
 لطالب المدارس اإلعدادية الذين يحيلهم معلميهم والعاملين االجتماعيين في Frederick School هو برنامج تعليمي صيفي بدوام كامل في Summer Spot برنامج

 .على األكاديميين وتنمية مهارات التعلم االجتماعي والعاطفي Summer Spot المدارس لتلقي دعم أكاديمي وعاطفي واجتماعي إضافي. ويركز برنامج
المؤهلين     الصفوف الدراسية من 6-8

Columbia Road, Boston المكان 270
التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس

المواقيت     8:00 – 3:30
Susan Lovett, slovett@aipinc.org, 617-778-4023     االتصال

 في شهري مايو ويونيو ويعيدون األوراق المكتملة إلى Frederick School المتوفرة فيSummer Spot التسجيل     يمأل اآلباء / أولياء األمور أوراق التسجيل في برنامج
.الرئيسي Frederick School مقر

www.aipinc.org     الموقع اإللكتروني

BOSTON CHINATOWN NEIGHBORHOOD CENTER RED OAK SUMMER PROGRAM 
.توفير البرامج الصيفية في بيئة متعددة الثقافات ثنائية اللغة

.المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و13 عاًما والذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية في الغالب
Washington Street, Boston المكان 885

التاريخ     29 يونيو - 21 أغسطس
المواقيت     8:30 - 6:00

الرسوم     متوفرة- نظام الرسوم المتغيرة
Shaina Lu, Shaina.Lu@bcnc.net, 617-635-5129 x1069     االتصال

.لمزيد من المعلومات x1069 أخصائية القبول. اتصل على الهاتف رقم Kathy Choi، 617-635-5129 التسجيل     يجري التسجيل من خالل حجز موعد مع
www.bcnc.net     الموقع اإللكتروني

بوسطن المدارس العامة الربع الخامس
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
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بوسطن المدارس العامة الربع الخامس
BOSTON DEBATE LEAGUE DEBATE CAMP

 المجاني فرصة ممتازة للطالب لقضاء فترة االجازة الصيفية وهم مشاركين في إعداد مناقشات، وتطوير مهارات الخطابة والقيادة، Debate Camp يوفر برنامج
 .كان ذا نفع في نمو مستوى الطالب باعتبارهم محاورين Debate Camp والتعرف على موضوع مناقشة السياسة العامة للعام المقبل. لقد وجدنا أن برنامج

المؤهلين     الصفوف الدراسية من 6-12
Boston ،المكان     يعلن عنه الحًقا

التاريخ     13 يوليو - 7 أغسطس
المواقيت     8:30 - 4:00
خدمة المواصالت     متوفرة

Marisa Suescun, marisa@bostondebate.org, 917-270-2718     االتصال
goo.gl/forms/lWiIgpodRBHIqy0o1 التسجيل     يرجى التسجيل في

www.bostondebate.org     الموقع اإللكتروني

BOSTON SCORES SUMMER LEARNING ACADEMY
 نحن نوفر بيئة آمنة وممتعة وفعالة يمكن للطالب من خاللها العمل على وقف الخسارة في مستواهم التعليمي خالل فصل الصيف وتطوير مهارات جديدة وبناء الثقة بالنفس

.وتكوين صداقات دائمة
K2-12 المؤهلين     الصفوف الدراسية

Border Street, East Boston and 77 Lawrence Avenue, Dorchester المكان 312
التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس

المواقيت     8:30 - 2:30
Ivelisse Mendoza, ivelisse@bostonscores.org, 617-553-4705     االتصال

 Boston التسجيل     ُيختار الطالب بناء على جميع العناصر التالية المتمثلة في المعلم، ومستشار المدرسة والتوصيات الرئيسية، ومصلحة األسرة الفردية، والمشاركة السابقة في
Scores.

www.bostonscores.org     الموقع اإللكتروني

BOSTON’S HIGHER GROUND SURROUND-CARE COALITION SUMMER LEARNING ACADEMY
 هو برنامج يستمر لمدة 5 أسابيع يقدم فيه الدعم التعليمي واالجتماعي-العاطفي. ويشتمل البرنامج على تعلم منظم في Boston’s Higher Ground برنامج

Higginson School، وإقامة رحالت محلية لنصف يوم، ورحالت أسبوعية ليوم كامل إلى Thompson Island.
المؤهلين     الصفوف الدراسية من رياض األطفال المستوى 0 – الصف 8

Warren St, 3rd Fl, Roxbury المكان 384
التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس

المواقيت     9:00 - 3:00
خدمة المواصالت     متوفرة

الرسوم     مجاني
Mossik Hacobian, mossik@higherground-boston.org, 617-652-8014 x302     االتصال

التسجيل     ُيختار الطالب في المدارس المستهدفة
www.higherground-boston.org     الموقع اإللكتروني

BOYS & GIRLS CLUBS OF BOSTON HENNIGAN CLUB
 في فترة الصباح دروس آداب اللغة اإلنجليزية ويقدم في فترة بعد الظهيرة الرياضيات واألنشطة اإلثرائية. وسيشارك الطالب في Hennigan Club سيقدم برنامج

 .مجموعة متنوعة من البرامج بما في ذلك ألعاب القوى والتقنية والفنون واألنشطة االجتماعية الترفيهية
المؤهلين     الصفوف الدراسية من 3-5

Heath Street, Jamaica Plain المكان 200
التاريخ     6 يوليو 7- أغسطس

المواقيت     8:00 - 4:00
Josh Davis, jdavis@bgcb.org, 617-994-4741     االتصال

.تعقد لقاءات توجيه الوالدين اإللزامية قبل الصيف .BASB والتوقيع على تنازل BGCB التسجيل     يرجى ملء طلب برنامج
www.bgcb.org     الموقع اإللكتروني

BOYS & GIRLS CLUBS OF BOSTON ORCHARD GARDENS SUMMER LEARNING
 فرصة صيفية مثالية للطالب لالستذكار أثناء االستمتاع باألجواء ،Boston Public Schools بالشراكة مع BGCB’s Summer Learning Academy تِعد

 .الصيفية
المؤهلين     الصفوف الدراسية من 4-6

Albany Street, Roxbury المكان 906
التاريخ     6 يوليو 7- أغسطس

المواقيت     9:00 - 4:00
Russell Lamberti, rlamberti@bgcb.org, 617-686-9499     االتصال

 الذين يحتاجون إلى الدعم الصيفي ممن حصلوا على األعمال الورقية. يرجى من العائالت المهتمة بالتسجيل ملء نموذج Orchard Garden التسجيل     اختيار الطالب من
.االتصال

www.bgcb.org     الموقع اإللكتروني
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بوسطن المدارس العامة الربع الخامس
BOYS & GIRLS CLUBS OF BOSTON SUMNER SUMMER LEARNING ACADEMY

 .البرامج األكاديمية واألنشطة اإلثرائية The Sumner Summer Learning Academy توفر أكاديمية
المؤهلين     الصفوف الدراسية من 3-5

Irving Middle School, 105 Cummins Highway, Roslindale     المكان
التاريخ     6 يوليو 7- أغسطس

المواقيت     8:30 - 4:00
Derick Rodriguez, drodriguez@bgcb.org, 617-363-9938     االتصال

.التسجيل     الموعد النهائي هو 22 مايو. يقدم المعلمون وفريق الدعم المدرسي التوصيات بحلول شهر أبريل
www.bgcb.org     الموقع اإللكتروني

BREAKTHROUGH GREATER BOSTON COLLEGE ACCESS PROGRAM
 برامج الوصول إلى المرحلة الجامعية التي مدتها ست سنوات للطالب الذين يتمتعون بقدر عال من التحفيز. ونثير من خالل برامجنا Breakthrough يقدم برنامج
.السنوية المجانية حماس طالب المدارس اإلعدادية والثانوية للتعلم والتأكد من أن كل طالب قادًرا على كسب قبول دخول الدراسة الجامعية التي تبلغ مدتها 4 سنوات

المؤهلين     الصفوف الدراسية من 6-12
Metropolitan Avenue, Hyde Park المكان 655

التاريخ     1 يوليو 7- أغسطس
المواقيت     8:00 - 3:30
خدمة المواصالت     متوفرة

Paulina Murton, pmurton@btgbmail.org, 617-349-6647     االتصال
.التسجيل     يتقدم الطالب خالل فترة الدراسة اإلعدادية ويظلون مسجلين طوال فترة التعليم الثانوي. يمأل الطالب واألسر طلباً متاحاً على الموقع اإللكتروني

www.breakthroughgreaterboston.org     الموقع اإللكتروني

CITYSPROUTS SUMMER PROGRAM
 هو برنامج صيفي يعقد بعد انتهاء الدراسة تستمد جذوره من أنشطة العلوم والهندسة القائمة على المشاريع التي CitySprouts Young Leaders Program برنامج

.تشجع الشباب على التفكير بعمق ونقد بشأن البيئة المحيطة بهم وتطوير مهارات المشاركة المدنية على المدى الطويل
المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 11-14

المكان     يحدد الحًقا
التاريخ     1 يوليو 8- أغسطس

المواقيت     9:00 - 3:00
خدمة المواصالت     متوفرة

Robyn Burns, rburns@citysprouts.org, 617-876-2436     االتصال
 ومن خالل جهات االتصال بالمدرسة الشريكة. يستكمل الطالب طلًبا إلكترونًيا أو ورقًيا، ثم يتبع بمقابلة ،CitySprouts التسجيل     ُيختار الطالب من المدارس الشريكة لـ

.شخصية. ٌيخطر الطالب بحلول نهاية شهر مايو إذا تم قبولهم في البرنامج أو وضعوا في قائمة االنتظار
www.citysprouts.org     الموقع اإللكتروني

DEPARTMENT OF EARLY CHILDHOOD SUMMER EARLY FOCUS
 من خالل مجموعة من المناهج، والتطوير المهني، والتدريب على تحسين جودة التعليم وإعداد جميع الطالب BPS Department of Early Childhood يعمل

 والمناهج الدراسية للطالب في الصفوف  )Summer Early Focus (SEFخالل العام الدراسي وفصل الصيف. قمنا بتطوير برنامج BPS لمهنة أكاديمية قوية في
 .K2-3 الدراسية

K0-2 -المؤهلين     للطالب الذين يكون مستواهم أدنى قليال في المعيار ي في اختبار التقييم التحفيزي القدرات الشخصية
West Zone Early Learning Center, Orchard Gardens, Ellison Parks EES, East Boston EEC     المكان

التاريخ     6 يوليو 7- أغسطس
Solange Marsan, smarsan@bostonpublicschools.org, 617-922-1335     االتصال

 التسجيل     عملية التقديم عبر اإلنترنت المتاحة حتى 15 أبريل. ُتخطر العائلة في حالة حصول الطالب على مقعد في البرنامج بحلول 22 أبريل ويؤكد ذلك في 1 مايو لضمان
  .حصولهم على المقعد

www.bpsearlylearning.org/summer-early-focus     الموقع اإللكتروني

DOTHOUSE HEALTH
 Generation Next ويستفيد جميع المشاركين في .Teen Center كجزء من مركز )Generation Next Academy (GNA أكاديمية DotHouse Health تدير

Academy من جدول ثابت بما في ذلك الدعم األكاديمي واالستعداد لسوق العمل والصحة والعافية والقيادة المدنية والمجتمعية واإلعالم والفنون والترفيه.  
المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14-10عاًما
Dorchester Avenue, Dorchester المكان 1353

التاريخ     6 يوليو 7- أغسطس
المواقيت     8:30 - 3:00

Michelle Rue, michelle.rue@dothousehealth.org, 617-740-2531     االتصال
.واإلحالة من خالل شراكة المدرسة ))BPS التسجيل     اإلحالة من مدارس بوسطن العامة

www.dothousehealth.org     الموقع اإللكتروني
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بوسطن المدارس العامة الربع الخامس
FREEDOM HOUSE SUMMER LEARNING ACADEMY

 Benjamin Franklin Instituteو   Boston Private Industry Councilو Freedom House مًعا مدرسة Summer Learning Academy تجمع
of Technology لتقديم مقررات التسجيل المزدوج بنظام الساعات المعتمدة واإلعداد للدراسة الجامعية وخبرات سوق العمل والتدريب على العدالة االجتماعية 

.والمشاركة المدنية خالل فصل الصيف إلعداد الطالب بشكل أفضل للدراسة الجامعية
المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 11-12

Crawford Street, Dorchester المكان 5
التاريخ     6 يوليو 28- أغسطس

المواقيت     8:30 - 6:00
خدمة المواصالت     متوفرة

Charmaine L. Arthur, carthur@freedomhouse.com, 617-445-2805     االتصال
.التسجيل     ُيختار الطالب ليكونوا جزًءا من البرنامج الصيفي. يمأل الطالب الطلب ويحضروا مقابلة شخصية مع موظفي البرنامج

www.freedomhouse.com     الموقع اإللكتروني

GASTON INSTITUTE/UMASS BOSTON SUMMER TAG | ALERTA
 لدعم الطالب الدارسين للغة الالتينية ومتعلمي اللغة )Project Alerta (ALERTA و  )Talented and Gifted Latino Program (TAG ُصمما برنامجي
 اإلنجليزية من خالل مزيج من ممارسات الفصول الدراسية القائمة على المشاريع وبيئة تعليمية تعزز االفتخار  بالثقافة لدى الطالب والمشاركة المدنية في برنامج تعليم

 .UMass Boston صيفي خمسة مكثف يمتد لخمسة أسبوع في
.المؤهلين     الطالب الدارسين للغة الالتينية ومتعلمي اللغة اإلنجليزية الصفوف الدراسية من 6-8

Morrissey Boulevard, Boston المكان 100
التاريخ     6 يوليو 7- أغسطس

المواقيت     9:00 - 3:00
Michelle Irene Polanco Pereira, michelle.pereira@umb.edu, 617-287-7638     االتصال

 واآلباء ومقدمي الرعاية والخريجين. التقديم عبر االنترنت أو Outreach Coordinatorsو Boston Public Schools التسجيل     اإلحاالت من مدارس بوسطن العامة
.ورقًيا. وتقدم الدعوة للعائالت لحضور التوجه الصيفي الذي يعقد في واحد من أيام السبت من شهر يونيو

www.freedomhouse.com     الموقع اإللكتروني

HALE OUTDOOR LEARNING ADVENTURES
.مع المدارس الشريكة لتوفير برامج تعليمية ومعسكرات عالية الجودة أثبتت أنها تؤثر إيجابًيا على الشباب Hale تعمل

.الصفوف الدراسية من Russell 6-8 و Ohrenberger و  Grew و Curley و Clap  و  Chittickو Channing و Bates المؤهلين     طالب مدارس
Carby St., Westwood المكان 80

التاريخ     6 يوليو 7- أغسطس
المواقيت     8:30 - 4:15
خدمة المواصالت     متوفرة

Jaclyn Ross, jross@hale1918.org, 781-326-1770     االتصال
.التسجيل     تتوفر معلومات التسجيل في المدارس الشريكة

hale1918.org     الموقع اإللكتروني

HERO KIDS SPORTS LLC HERO KIDS SPORTS FANTASTIC
HERO KIDS SPORTS LLC HERO KIDS SPORTS FANTASTIC هو برنامج إثراء متخصص لألطفال معني بتدريس أساسيات األلعاب الرياضة 

 والعمل بروح الفريق. ويستضيف البرنامج 11 رياضة مختلفة بما في ذلك، البيسبول، وكرة القدم، والكرة الطائرة، سباقات المضمار والميدان، وكرة السلة، والجمباز،
.هوكي الحقل / الهوكي األرضي، كرة قدم الراية، ورياضة الكروس، ورياضة اليوغا، فنون الدفاع عن النفس مع حفل توزيع جوائز خاص جًدا لكل بطل

المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 2-12
Harvard/Kent Elementary, 50 Bunker Hill Street, Charlestown     المكان

التاريخ     1 يونيو - 31 أغسطس
المواقيت     7:00 - 6:00

Reid Noble, coachreid@herokidsports.com, 617-520-4882     االتصال
التسجيل     التسجيل على موقعنا اإللكتروني

www.herokidsports.com     الموقع اإللكتروني

HORIZONS GREATER BOSTON HORIZONS AT DEDHAM COUNTRY DAY SUMMER PROGRAM
 برنامًجا صيفًيا مجانًيا لإلثراء األكاديمي للطالب من األسر ذات الدخل المنخفض في مدينة بوسطن Dedham Country Day في مدرسة  Horizons تقدم

Boston و مدينة ديدهام  Dedham.
 للطالب من العائالت التي تخضع لمعايير الدخل المستحق للحصول على وجبة الغداء .Irving و Young Achiever و Mattahunt و Bates المؤهلين     طالب مدارس

K0-10 :المجانية أو المخفضة، الصفوف الدراسية
Sandy Valley Road, Dedham المكان 90

التاريخ     27 يونيو - 8 أغسطس
المواقيت     8:00 - 3:00
خدمة المواصالت     متوفرة

الرسوم     مجاني
Meredith Laban, mlaban@dcds.net, 781-915-2626     االتصال

.www.horizonnnsgreaterboston.org التسجيل     يطلب تقديم طلب وتوصيات المعلم. يقدم الطالب الجدد عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني
horizonsgreaterboston.org     الموقع اإللكتروني
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بوسطن المدارس العامة الربع الخامس
HORIZONS GREATER BOSTON HORIZONS SUMMER ENRICHMENT PROGRAM AT BPS

 .برنامًجا صيفًيا مجانًيا لإلثراء األكاديمي للطالب من األسر ذات الدخل المنخفض في مدينة بوسطن Mattahunt في مدرسة  Horizons تقدم
K1 -3 .المؤهلين     الطالب من العائالت المستحقة للحصول على وجبة غداء مجانية أو مخفضة

المكان     يحدد الحًقا
التاريخ     9 يوليو - 10 أغسطس

المواقيت     8:30 - 3:00
الرسوم     مجاني

Meredith Laban, mlaban@dcds.net, 781-915-2626     االتصال
 يرجى التقديم على .Boston Public Schools التسجيل     يجب أن تكون األسرة مؤهلة للحصول على وجبة غداء مجانية أو مخفضة والحضور إلى مدارس بوسطن العامة

 والحصل على توصية من المعلم. وُتقبل الطلبات على أساس مستمر. وبمجرد تقديم الطلب، تتم دعوة العائالت www.horizonsgreaterboston.org الموقع اإللكتروني
.إلجراء مقابلة استعالمية

horizonsgreaterboston.org     الموقع اإللكتروني

IMMIGRANT FAMILY SERVICES INSTITUTE (IFSI-USA) SUMMER ENRICHMENT AND LEADERSHIP ACADEMY
 نهًجا شامالً لتوفير الدعم األكاديمي المستهدف والخدمات اإلثرائية، والتي تعالج التحديات الفريدة لألطفال المهاجرين كوسيلة لالستفادة للحد األقصى من IFSI يستخدم

.إمكاناتهم الكاملة في المدرسة وخارجها
K1 -4 المؤهلين     متعلمي اللغة اإلنجليزية واألسر متوسطة الدخل. مع التركيز على المهاجرين والطالب الهايتيين / الطالب الهايتيين األمريكيين، الصفوف الدراسية 

American Legion Highway, Roslindale المكان 575
التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس

المواقيت     8:00 – 3:00
.الرسوم     مبلغ 50 دوالر/ اسبوعًيا لتغطية تكلفة اآلالت الموسيقية والنوتات الموسيقية

Geralde V. Gabeau, gegabeau65@gmail.com, 617-447-6522     االتصال
.التسجيل     يرجئ ملء الطلب، ويكون التقديم إما عبر اإلنترنت أو شخصًيا

www.ifsi-usa.org     الموقع اإللكتروني

JOSEPH M. TIERNEY LEARNING CENTER SUMMER LEARNING PROJECT
 دروس آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات واألنشطة اإلثرائية والترفيهية بهدف Tierney Learning Center في Summer Learning Project يوفر مشروع

 .المعتمدين BPS الحد من الخسارة في المستوى التعليمي خالل فصل الصيف. ويتلقى الطالب الدروس التعليمية من معلمي مدارس بوسطن العامة
المؤهلين     الصفوف الدراسية من 3-4

Mercer Street, South Boston المكان 125
التاريخ     13 يوليو - 14 أغسطس

المواقيت     8:30 – 4:00
Jose Sotz, jsotz@beaconcommunitiesllc.com, 617-850-9157     االتصال

 Summer Learning إلضافتهم لبرنامج Tierney ويعطى للوالدين طلبات التقدم، ويذهبوا بها إلى .Tierney Learning Center التسجيل     يسجل الطالب من خالل
Program

www.thetierneylearningcenter.org     الموقع اإللكتروني

SOCIEDAD LATINA STEAM TEAM
.العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات) لمتعلمي اللغة اإلنجليزية في المرحلة اإلعدادية) STEAM برنامج اإلثراء الصيفي والدعم األكاديمي

المؤهلين     الطالب الالتينيين، ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب ذوو االحتياجات العالية والمحرومين اقتصادًيا   الصفوف الدراسية من 5-8
Tremont St, Boston المكان 1530

التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس
Juan Maldonado, juan@sociedadlatina.org, 617-442-4299     االتصال

Sociedad Latina التسجيل     تقدم طلبات الطالب مباشرة إلى مسؤولي االتصال بالمدارس أو مكاتب
sociedadlatina.org     الموقع اإللكتروني

SOCIEDAD LATINA ACADEMY FOR LATINOS ACHIEVING SUCCESS (ALAS)
 إمكانية الوصول إلى الدراسة الجامعية ودعم تحقيق النجاح لمتعلمي اللغة اإلنجليزية. وتقدم الخدمات من خالل الدعم األكاديمي في الصباح واألنشطة ALAS يوفر برنامج

.اإلثرائية في فترة الظهيرة
المؤهلين     متعلمي اللغة اإلنجليزية، الصفوف الدراسية 8-10

Tremont St, Boston المكان 1530
التاريخ     6 يوليو - 14 أغسطس

المواقيت     7:00 - 6:00
Juan Maldonado, juan@sociedadlatina.org, 617-442-4299     االتصال

.Sociedad Latina التسجيل     تحول طلبات الطالب إلى مسؤولي اتصال شراكات المدارس أو مباشرة إلى مكاتب
sociedadlatina.org     الموقع اإللكتروني
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بوسطن المدارس العامة الربع الخامس
SPORTSMEN’S TENNIS AND ENRICHMENT CENTER SUMMER LEARNING

 توازناً بين  Summer Learning هو برنامج أكاديمي مجاني تبلغ مدته خمسة أسابيع يساعد في الحد من الخسارة في المستوى التعليمي خالل فصل الصيف. يصنع
 .الدعم األكاديمي واإلثراء الذي يشمل العلم واللياقة البدنية والرحالت الميدانية

المؤهلين     الصفوف الدراسية 3-5
Blue Hill Avenue, Dorchester المكان 950

التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس
المواقيت     9:00 - 3:30

Charlynne Mines-Smart, Cmines-smart@sportsmenstennis.org, 617-288-9092     االتصال
للحصول على مساعدة بشأن التسجيل Charlynne Mines-Smart /التسجيل     اتصل بالسيدة

www.sportsmenstennis.org     الموقع اإللكتروني

STEAM AHEAD SUMMER LEARNING ACADEMY
 .S.T.E.A.M ويتألف من المقررات الدراسية  Massachusetts Institute of Technology هو برنامج صيفي يمتد لمدة خمسة أسابيع. يقام البرنامج في

.الرياضيات، والترميز، والفنون، والهندسة)، والرحالت الميدانية، والمتكلمين الضيوف)
المؤهلين     الصفوف الدراسية من 5-6

Massachusetts Ave, Cambridge المكان 77
التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس

المواقيت     9:00 - 4:30
خدمة المواصالت     متوفرة

Alix Holder, aholder@westeamahead.org, 617-513-7928     االتصال
.التسجيل     الموعد النهائي هو 31 مايو. يمأل الطالب نموذج تقييم الطالب بشأن اإلحالة ويكمل النموذج لكل طالب يقدم على البرنامج

www.westeamahead.org     الموقع اإللكتروني

SUMMER ACADEMY ANOTHER COURSE TO COLLEGE HYDE PARK
 على مساعدة الطالب في ،ACC و BCLA و New Mission بما في ذلك استرداد الساعات الدراسية المعتمدة، للطالب في مدرسة ،Summer Academy ركزت

.الحصول على ساعات معتمدة والتخرج في الوقت المحدد
والذين يستوفون متطلبات الحضور التي تحددها مدرستهم للدراسة الصيفية، الصفوف الدراسية F+ 9-12 الذين حصلوا على درجة Hyde Park المؤهلين     الطالب في منطقة

المكان     يحدد الحًقا
التاريخ     6 يوليو – 31 يوليو

المواقيت     8:00 - 12:30
Kathleen Linso, klinso@bostonpublicschools.org, 617-635-8865     االتصال

.التسجيل     التوصيات والقوائم المرسلة من مستشاري التوجيه
www.westeamahead.org     الموقع اإللكتروني

SUMMER ACADEMY BOSTON GREEN ACADEMY 
.برامج اإلثراء الصيفية للصفوف الدراسية 8-6 وبرامج الساعات الدراسية المعتمدة للصفوف الدراسية 9-12

المؤهلين     الصفوف الدراسية 6-12
التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس

Jodi Then, jthen@bostongreenacademy.org, 617-635-9860     االتصال
 الطالب الذين سيستفيدون فائدة كبيرة وتوصي بهم. يحظى BGA كما تحدد .BPS التسجيل     يسجل الطالب من خالل إجراءات التسجيل التقليدية في مدارس بوسطن العامة

.بأولوية التسجيل BGA طالب

SUMMER ACADEMY BRIGHTON HIGH SCHOOL BENGAL SUMMER SCHOLARS PROGRAM
 مجموعة متنوعة من الطالب الذين لم يحصلوا على ساعات معتمدة كافية أو البعيدين عن المسار الصحيح Bengal Summer Scholars Program يخدم برنامج

.للتخرج باإلضافة إلى طالب الصف الدراسي التاسع القادمين. ويتكون البرنامج من مقرر تعليمي قائم على المشاريع مصحوًبا برحالت ميدانية واسترداد الساعات المعتمدة
 المؤهلين     الطالب المستجدين الملتحقين حديًثا، طالب السنوات األولية والنهائية الذين لم يحصلوا على الساعات المعتمدة الكافية، والطالب الذين يتجاوزوا سّن التسجيل، والطلبة

متعلمي اللغة اإلنجليزية الذيم لم يحصلوا على الساعات المعتمدة الكافية، الصفوف الدراسية 9-12
Warren Street, Brighton المكان 25

التاريخ     6 يوليو – 31 يوليو
المواقيت     8:00 - 1:00

Rob Rametti, rrametti@bostonpublicschools.org, 857-234-7661     االتصال
.التسجيل     تقدم الطلبات بحلول تاريخ 25 يونيو

www.brightonhighschool.org     الموقع اإللكتروني

SUMMER ACADEMY BURKE HIGH SCHOOL ACADEMIC & MENTORING FOR OVER-AGED & UNDER-CREDITED STUDENTS
 هذا البرنامج استجابة إلغالق فجوة التحصيل الدراسي والفرص للطالب الذين يجاوزوا سّن التسجيل والذين لم يحصلوا على الساعات المعتمدة الكافية وذلك من خالل

.تطوير برنامج أكاديمي / إرشادي صيفي
المؤهلين     الطالب الذين لم يحصلوا على الساعات المعتمدة الكافية، ومتعلمي اللغة اإلنجليزية، والطالب من ذوي اإلعاقة، الصفوف الدراسية 9-12

Washington Street, Boston المكان 60
التاريخ     6 يوليو - 31 يوليو

Filomena Cabral, fcabral@bostonpublicschools.org, 617-635-9837     االتصال
.التسجيل     ٌيختار الطالب ويطلب منهم ملء نموذج الطلب. وتقدم جلسات معلومات التسجيل في مارس، والموعد النهائي الستكمال الطلب هو 12 أبريل

www.jebhs.org     الموقع اإللكتروني
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بوسطن المدارس العامة الربع الخامس
SUMMER ACADEMY DEARBORN STEM ACADEMY SUMMER LEARNING PROGRAM

 الجذابة ذات الجودة العالية لعدد 30 طالًبا من طالب المدرسة اإلعدادية وبرنامج استرداد الساعات STEM-centered Summer Learning Academy أكاديمية
.المتعمدة المختلط لعدد 30 طالًبا من طالب المدرسة الثانوية

المؤهلين     الصفوف الدراسية 9-12
Winthrop Street المكان 36
التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس

8-6، 8:00 – 2:00، والصفوف الدراسية 9-12 -8:00
Darlene Marcano, dmarcano@bostonpublicschools.org, 857-205-0223     االتصال

.التسجيل     الطالب في الصفوف 12-9 الذين يرسبون في فصل واحد أو أكثر مؤهلون للبرنامج لكسب الساعات المعتمدة التي يحتاجون إليها من اجل التخرج

SUMMER ACADEMY EXCEL HIGH SCHOOL 
.برنامج يقدم شخصًيا ومتاح عبر االنترنت السترداد الساعات الدراسية المعتمدة للطالب

المؤهلين     للطالب البعيدين عن المسار الصحيح للتخرج، الصفوف الدراسية 9-12
G Street, South Boston المكان 95

التاريخ     6 يوليو - 6 أغسطس
المواقيت     -8:00 1:00

Shirley Garcia-Pemberton, sgarcia5@bostonpublicschools.org, 978-390-6268     االتصال
 التسجيل     تحدد أهلية الطالب للحصول على البرنامج باالقتران مع مستشاري التوجيه الذين يبدئون في الفصل الدراسي الثالث. ويتلقى الطالب المؤهلون الطلب وخطاب االلتزام

.بالبرنامج ويعيدوهما مكتملين لغرض التسجيل

SUMMER ACADEMY HAYNES EARLY EDUCATION CENTER SCHOLARS PROGRAM
.تكمن رغبتنا في تعزيز المهارات االجتماعية / العاطفية اإليجابية وتطوير أساس لمحو األمية وتعلم الكتابة والرياضيات

K1-K2 :المؤهلين     الصفوف الدراسية
Blue Hill Avenue, Roxbury المكان 263

التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس
المواقيت     -8:00 2:00

Janella Isaac, jisaac@bostonpublicschools.org, 617-635-6446     االتصال
 التسجيل     ُيطلب من األسر تقديم طلب مكتمل إلى المدرسة بحلول يوم االثنين الموافق 1 يونيو. وُتخطر األسر بقبول الطالب في البرنامج، مع توفير باقة الترحيب، وإبالغهم

.بمواعيد البرنامج الهامة عند قبول الطلبات

SATMER ACADEMY MATTAHUNT SUMMER CAMP
 هو برنامج صيفي ثنائي باللغة الكريولية الهايتية، يهدف البرنامج إلى تعريض الطالب Mattahunt Toussaint L’Ouverture Academy Summer برنامج

 .لتجربة التعلم باللغتين اإلنجليزية والكريولية
 وأي طالب مهتم بتعلم اللغة الكريولية الهايتية، ،Haitian Creole SEI 3 الطالب في ،DL Haitian Creole DL 2 المؤهلين     الطالب الموجودين حالًيا في برنامج

K0-2 :الصفوف الدراسية
المكان     يحدد الحًقا

التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس
المواقيت     -8:30 2:30

Yvrose Bourdeau, ybourdeau@bostonpublicschools.org, 617-990-6259     االتصال
.التسجيل     الطلب الورقي الذي يمكن إرساله أو تسليمه أو مسحه ضوئًيا وإرساله عبر البريد اإللكتروني. الموعد النهائي هو 1 يونيو

horizonsgreaterboston.org     الموقع

SUMMER ACADEMY MCKAY K-8 SCHOOL ACADEMIC ENRICHMENT PROGRAM
.يزود البرنامج الطالب ببرامج صيفية أكاديمية عالي الجودة إلى جانب األنشطة اإلثرائية القيمة التي تسد الفجوات

K2-4  المؤهلين     الصفوف الدراسية
المكان     يحدد الحًقا

التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس
المواقيت     -8:30 2:30

Jordan Weymer, jweymer@bostonpublicschools.org, 617-635-8510     االتصال
.التسجيل     يختار المدرسون وموظفو الدعم الطالب

SUMMER ACADEMY TECHBOSTON
 يوفر البرنامج للطالب فرصة للتعلم الموسع خالل فصل الصيف. ويمكن للطالب إعادة حضور الصفوف األساسية من خالل دروس المعلمين و / أو من خالل استرداد

.الساعات الدراسية المعتمدة عبر اإلنترنت لكسب الساعات المعتمدة التي لم ُيحصل عليها خالل العام الدراسي
المؤهلين     الطالب الذين لم يحصلوا على الساعات المعتمدة الكافية خالل المقرر الفائت، الصفوف الدراسية 9-12

Peacevale Rd, Dorchester المكان 9
  التاريخ     6 يوليو - 6 أغسطس

المواقيت     االثنين - الخميس، 7:30 - 12:30
Jessica Descartes, jdescartes@bostonpublicschools.org, 617-635-1615     االتصال

.ASPEN التسجيل     عند مراجعة الدرجات النهائية، سيقوم مستشارو التوجيه المدرسي بإخطار الطالب بترتيبهم في المدرسة الصيفية ويسجلوا الطالب عبر بوابة
techbostonacademy.org     الموقع اإللكتروني
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بوسطن المدارس العامة الربع الخامس
WARREN/PRESCOTT K-8 SCHOOL BRIDGING ACADEMICS AND SCIENCE

 المذهلة. يغير المهندسون Farm to Table Science مقرونة بتجربة STEM يوفر البرنامج تجربة حيوية بتعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
 .والمخترعون والعلماء والفنانون العالم. ويمّكن برنامجنا الطالب من الوصول إلى أفكار قد تجعل العالم على ما يحبوا أن يروه

K2-5 المؤهلين     الصفوف الدراسية
School Street, Charlestown المكان 50

  التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس
المواقيت     8:15 – 2:15

Karen Scholz, kscholz@bostonpublicschools.org, 617-448-5027     االتصال
.الذين يحتاجون إلى دعم أكاديمي إضافي أو أنشطة إثرائية يجوز تقديم طالب المدارس األخرى Warren-Prescott التسجيل     الدعوة موجهة إلى طالب

warrenprescott.com     الموقع اإللكتروني

THE STEPPINGSTONE FOUNDATION
 طالب بوسطن المتحمسين للقبول والنجاح في أفضل امتحانات المدارس المستقلة والكاثوليكية والعامة. ويشارك الطالب في  Steppingstone Academy تحضر

.مقرر دراسي دقيق لإلعداد األكاديمي يمتد على مدار فصلين دراسيين وسنة دراسية واحدة
 المؤهلين     الطالب الواعدين أكاديمًيا، والعاملين بجد، والحاصلين على الدعم في المنزل، والرغبين في الحصول على قبول دخول امتحان مدرسة عامة أو مستقلة، الصفوف

.الدراسية 5-7
Washington Street, Boston المكان 2300

.التاريخ     6 يوليو - 8 مايو 2021
المواقيت     7:45 - 3:30

الرسوم     مبلغ 80 دوالر لتكاليف البرنامج، والنقل، والزي الموحد. إذا كانت رسوم البرنامج شاقة، فيمكن دفعها على دفعات أو تخفيضها أو التنازل عنها
Mary Sullivan, msullivan@tsf.org, 617-423-6300     االتصال

 التسجيل     يجب أن يكون لدى المتقدمين مصلحة في التقديم والتسجيل في امتحان مدارس بوسطن العامة أو مدرسة مستقلة. ويمكن للمعلمين والعائالت ترشيح طالبهم مباشرًة عبر
.www.tsf.org/apply الموقع

www.tsf.org     الموقع اإللكتروني

THE STEPPINGSTONE FOUNDATION COLLEGE SUCCESS ACADEMY 
 على تحسين نتائج الكلية للطالب الذين يقدمون مقررات صيفية لتعزيز التحصيل الدراسي والكفاءة االجتماعية والعاطفية  College Success Academyتعمل

.والوعي الجامعي للطالب نحو أهداف التخرج من المدارس الثانوية وااللتحاق بالكلية وإكمالها
.الصفوف الدراسية McKay، 5-8 و Gardner و Jackson Mann وEdison  المؤهلين     طالب مدارس

One Appleton Street, 4th Floor, Boston     المكان
   .التاريخ     6 يوليو - 6 مايو 2021

المواقيت     7:45 - 3:30
خدمة المواصالت     متوفرة

 الرسوم     مبلغ 80 دوالر لتكاليف البرنامج، والنقل، والزي الموحد. باإلضافة إلى مبلغ 50 دوالًرا بمثابة ضمان حضور. إذا كانت رسوم البرنامج شاقة، فيمكن دفعها على دفعات
أو تخفيضها أو التنازل عنها

Chris Parris, cparris@tsf.org, 617-423-6300     االتصال
 التسجيل     يمكن للمعلمين والعائالت ترشيح طالبهم مباشرًة. ويعتمد القبول في البرنامج على الطلب والمقابلة الشخصية مع الطالب وأسرته، باإلضافة إلى عدد المقاعد المتاحة في

.البرنامج
www.tsf.org     الموقع اإللكتروني

THE3POINTFOUNDATION C.A.B. ACADEMY
 ويستخدم .Point After-School Programهو برنامج صيفي حيوي يمتد لمدة خمسة أسابيع للطالب من المدارس ذات برنامج C.A.B Academy 3 برنامج

 التعلم القائم على المشاريع لتطوير مهارات الكتابة والرياضيات وحل المشكالت التي تتضمن الكمبيوتر والتصميم الرقمي ثالثي األبعاد. كما يقدم برنامج C.A.B برنامج
C.A.B الفنون وفن الرقص والسباحة واأللعاب الرياضية.

.المؤهلين     الصفوف الدراسية 6-8
Soldiers Field, Brighton المكان 1270

التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس
المواقيت     9:00-5:00

خدمة المواصالت     متوفرة
Erica Rivers, erica.rivers@3pointfoundation.org, 617-302-9880     االتصال

.التسجيل     توزع الطلبات على الطالب في شهر مارس
pointfoundation.orgالموقع اإللكتروني 3

THOMPSON ISLAND OUTWARD BOUND EDUCATION CENTER SUMMER CONNECTIONS
.يمزج بين الدعم األكاديمي واألنشطة اإلثرائية لطالب الصف السادس الجدد  Thompson Island برنامج تعليمي صيفي مدته خمسة أسابيع على جزيرة طومسون

.الصف الدراسي Trotter  5 و  Young Achievers و  Umana و McKay و  Roosevelt و  Henderson Upper و  King المؤهلين     طالب مداس
Drydock Ave, South Boston المكان 21

التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس
المواقيت     8:30-4:30

خدمة المواصالت     متوفرة
Shalese Ford, sford@thompsonisland.org, 617-830-5131     االتصال

.التسجيل     يسجل الطالب من خالل شركاء مدرسة محددة. وتقدم جميع أوراق التسجيل لطالب من خالل جهة االتصال بالمدرسة أو تقدم مباشرة من البرنامج
www.thompsonisland.org     الموقع اإللكتروني
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بوسطن المدارس العامة الربع الخامس
TRINITY BOSTON CONNECTS TRINITY EDUCATION FOR EXCELLENCE PROGRAM (TEEP)

 هو عبارة عن برنامج مجاني خارج وقت الدراسة ُيمّكن الطالب من متابعة التميز من خالل اإلثراء األكاديمي واالستكشاف الثقافي وتنمية المهارات TEEP برنامج
.القيادية. ويكون جميع المتقدمين الجدد مسجلين حالًيا في الصفين الدراسيين السادس والسابع مع المشاركة في برامج أنابيب التجزئة على مدار 6-3 سنوات

المؤهلين     الطالب ذوو الدخل المنخفض الذين يحتاجون إلى البرامج الصيفية واإلثراء األكاديمي، الصفوف الدراسية 7-12
Clarendon Street, Boston المكان 206

التاريخ     1 مايو - 1 أغسطس
المواقيت     8:30-3:30

خدمة المواصالت     متوفرة
Priscilla Andrade, pandrade@trinityconnects.org, 617-901-8187     االتصال

.التسجيل     ُيختار الطالب. الطلبات متوفرة عبر اإلنترنت وفي شكل ورقي
www.trinityconnects.org     الموقع اإللكتروني

WORLD OCEAN SCHOOL SUMMER AMBASSADOR PROGRAM
 لمدة 14 يوًما موسعين بذلك آفاق نظرتهم إلى العالم، ويغمروا أنفسهم في ثقافات مختلفة والمساهمة فيها، ويمارسوا the Long Island Sound يبحر الطالب إلى

.Roseway عملية بناء المجتمعات المحلية على متن السفينة التاريخية روزواي
المؤهلين     الصفوف الدراسية 12-16

Boston     المكان
التاريخ     10 أغسطس - 23 أغسطس

Cara James, cara@worldoceanschool.org, 484-949-4955     االتصال
.التسجيل     الموعد النهائي هو 1 إبريل. التقديم عبر االنترنت
www.worldoceanschool.org     الموقع اإللكتروني

YMCA OF GREATER BOSTON SUMMER LEARNING @ THE GARDNER PILOT ACADEMY
.يمتد هذا البرنامج لمدة خمسة أسابيع يمزج بين الجانب األكاديمي واإلثراء

     K1-8 المؤهلين     الصفوف الدراسية
المكان     يحدد الحًقا

التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس
المواقيت     8:30-5:30

Mariela DeLeon, mdeleon@ymcaboston.org, 617-549-8452     االتصال
.YMCA Director التسجيل     ُيختار الطالب. يكمل الوالدين باقة التسجيل مع

ymcaboston.org     الموقع اإللكتروني

YMCA OF GREATER BOSTON SUMMER LEARNING ACADEMY @ MENDELL & KENNEDY
.يمزج هذا البرنامج بين الموضوعات األكاديمية واإلثراء في بيئة مدرسية شاملة للجميع

K2-2 المؤهلين     الصفوف الدراسية
School Street, Roxbury المكان 164

التاريخ     7 يوليو - 7 أغسطس
المواقيت     8:00-6:00

Allison Singer, asinger@ymcaboston.org, 617-512-8851     االتصال
.التسجيل     ُيكمل الوالدين باقة التسجيل

ymcaboston.org     الموقع اإللكتروني

YMCA OF GREATER BOSTON SUMMER LEARNING ACADEMY @ PONKAPOAG OUTDOOR CENTER
.Winthrop و Mendell و King برنامج أكاديمي وإثرائي مدته خمسة أسابيع للطالب في مدارس

المؤهلين     الصفوف الدراسية 2-7
Blue Hills, Canton     المكان

التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس
المواقيت     8:00-6:00

خدمة المواصالت     متوفرة
Ashley Cobb, acobb@ymcaboston.org, 617-620-9707     االتصال

.التسجيل     ُيكمل الوالدين باقة التقديم
ymcaboston.org     الموقع اإللكتروني

YMCA OF GREATER BOSTON SUMMER LEARNING ACADEMY @ MENINO YMCA
.يمزج هذا البرنامج بين الموضوعات األكاديمية واإلثراء في بيئة مجتمعية

K2-5 الصفوف الدراسية ،Hyde Park & Roslindale المؤهلين     طالب مدارس
River Street, Hyde Park المكان 1137

التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس
المواقيت     8:00-6:00

Aline Dallaire, adallaire@ymcaboston.org, 857-205-5632     االتصال
.BPS التسجيل     اإلحاالت من مدارس بوسطن العامة

ymcaboston.org     الموقع اإللكتروني
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YMCA OF GREATER BOSTON SUMMER CAMP @ PONKAPOAG OUTDOOR CENTER
 على مشاركة األطفال وآمنهم وصحتهم ومستوى تعليمهم.  ونركز بالدرجة  Y Day Camp يحافظ برنامج

.األولى على جعل فصل الصيف أكثر متعة
المؤهلين     الصفوف الدراسية 2-8
Blue Hills, Canton     المكان

التاريخ     29 يونيو - 4 سبتمبر
المواقيت     8:00-6:00

خدمة المواصالت     متوفرة
الرسوم     تتوفر المساعدة المالية. ُتقبل إيصاالت الدفع

Devin Collin-Ives, dcollins-ives@ymcaboston.org, 781-439-0032     االتصال
 المحلي. التسجيل عبر اإلنترنت غير متاح ألولئك الذين YMCA التسجيل     التسجيل عبر اإلنترنت أو في فرع

.المحلي YMCA يتلقون مساعدات مالية، يرجى التسجيل في فرع
ymcaboston.org     الموقع اإللكتروني

YMCA OF GREATER BOSTON SUMMER LEARNING ACADEMY @ THE MARIO UMANA
 يمزج هذا البرنامج بين الموضوعات األكاديمية ذات نوعية عالية واإلثراء العملي لطالب اللغة المزدوجة

.McKay و Mario Umana القادمين من مدارس
K1-2 المؤهلين     للطالب ثنائي اللغة، الصفوف الدراسية

Border Street, East Boston المكان 312
التاريخ     6 يوليو- 7 أغسطس

المواقيت     8:00-6:00
Allison Singer, asinger@ymcaboston.org, 617-512-8851     االتصال

.YMCA Director التسجيل     ُيختار الطالب. يكمل الوالدين باقة التسجيل مع
ymcaboston.org     الموقع اإللكتروني

YMCA OF GREATER BOSTON CAMP @ THE MENINO Y
 على مشاركة األطفال وآمنهم وصحتهم ومستوى تعليمهم.  ونركز بالدرجة  Y Day Camp يحافظ برنامج

.األولى على جعل فصل الصيف أكثر متعة
K2-8 المؤهلين  الصفوف الدراسية

River Street, Hyde Park المكان 1137
التاريخ     29 يونيو - 4 سبتمبر

المواقيت     8:00-6:00
خدمة المواصالت     متوفرة

الرسوم     المساعدة المالية متوفرة. ُتقبل إيصاالت الدفع
Jose Corriea, jcorriea@ymcaboston.org, 617-548-8063     االتصال

 المحلي. التسجيل عبر اإلنترنت غير متاح ألولئك الذين YMCA التسجيل     التسجيل عبر اإلنترنت أو في فرع
.المحلي YMCA يتلقون مساعدات مالية، يرجى التسجيل في فرع

ymcaboston.org     الموقع اإللكتروني

YMCA OF GREATER BOSTON ACHIEVERS PROGRAM
.لتوفير الدعم الحاسم الذي يحتاجه الطالب من ذوي الدخل المنخفض والطالب من الجيل األول إلكمال التعليم ما بعد الثانوي  Y Achievers Programٌصمم برنامج

المؤهلين     الصفوف الدراسية 7-12
Washington Street, Roxbury المكان 3134

التاريخ     6 يوليو- 7 أغسطس
المواقيت     9:00-4:00

Karina Teixeira, kteixeira@ymcaboston.org, 617-927-8026     االتصال
.Oak Square و Wang و Huntington و  East Boston و Dorchester و Roxbury :التالية Y التسجيل     سجل في مواقع فروع

ymcaboston.org     الموقع اإللكتروني

ZOO NEW ENGLAND SUMMER LEARNING
 هو برنامج صيفي مجاني.  وهو برنامج أكاديمي يجمع بين مناهج الرياضيات في مدارس بوسطن العامة  Franklin Park Zoo في Summer Learning برنامج

BPS وآداب اللغة اإلنجليزية مع اإلثراء بشأن حديقة الحيوان.
المؤهلين     الطالب الذين يحتاجون إلى مساعدة أكاديمية إضافية، الصفوف الدراسية 3-4

Franklin Park Rd., Dorchester المكان 1
التاريخ     6 يوليو- 7 أغسطس

Rebecca Nuske, rnuske@zoonewengland.org, 617-989-2683     االتصال
.التسجيل     ُيختار الطالب. ويقدم للوالد / ولي األمر نماذج التسجيل للبرنامج. وُيدعى كل طالب مسجل إلى ليلة يجرى فيها التوجيه العائلي قبل بداية البرنامج

www.zoonewengland.org     الموقع اإللكتروني

SUMMER STUFF 2020
منشور من

BOSTON PUBLIC SCHOOLS
Communications Office

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

02119
bostonpublicschools.org
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bostonpublicschools.org

617-635-9265
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المعسكرات الصيفية والبرامج
 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) 

ACTORS’ SHAKESPEARE PROJECT SUMMER YOUTH INTENSIVE
 ينتج عن هذا البرنامج المكثف الذي يمتد لمدة أربعة أسابيع مخرجات تعليمة منظمة تنظيًما بالًغا لألعمال المسرحية لشكسبير. وتعمل فرقة الشباب يومًيا على تعلم أسلوب

 وفنانين ذوي خبرة في التدريس. وال يشترط الخبرة في مجال المسرح أو أعمال ASP شكسبير اللغوي وصوته وحركته وفنون القتال، يرشدهم في ذلك أعضاء من شركة
.شكسبير. تتوفر مواقع في المسرح الفني أيضا

المؤهلين     الطالب الذي تتراوح أعمارهم 13-19
Bunker Hill Street, Charlestown المكان 442

  التاريخ     6 يوليو - 2 أغسطس
المواقيت     4:00-9:00 بعض الساعات في عطلة نهاية األسبوع

 الرسوم     مبلغ 1500 دوالر، المنح الدراسية المتاحة. توفر الرسوم الدراسية جزًءا صغيًرا من تكاليف البرنامج التشغيلية، بما في ذلك التوظيف واإليجار واللوازم واألدوات
.والغذاء للشباب

Michael Walker, mfw@actorsshakespeareproject.org, 617-875-8965     االتصال
/www.actorsshakespeareproject.org/project-education/youth-programs التسجيل     الموعد النهائي: 1 يونيو. يرجى التقديم عبر اإلنترنت على الموقع
apply-now. عند إكمال التقديم عبر اإلنترنت، يتلقى الطالب والوصي رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني مع الخطوات التالية، بما في ذلك طلب المنحة، ومعلومات االتصال لموظفي 

.البرنامج
www.actorsshakespeareproject.org     الموقع اإللكتروني

AMERICAN CHINESE CHRISTIAN EDUCATIONAL & SOCIAL SERVICES, INC. (ACCESS) SUMMER ENRICHMENT PROGRAM
 هو برنامج شامل مدته 7 أسابيع يقدم دروًسا أكاديمية وإثرائية ورحالت ميدانية أسبوعية ومواضيع بشأن  ACCESS’ Summer Enrichment Program برنامج

.الكتاب المقدس وأياًما للياقة البدنية. وهناك فرص لخدمات رعاية األطفال اإلضافية خالل األسبوعين األوسطين من شهر أغسطس
K2-5 المؤهلين     الطالب من خلفيات مهاجرة، ومتعلمي اللغة اإلنجليزية. ورغم أن غالبية طالبنا من الصينيين، فإننا نخدم طالب من أعراق وأجناس أخرى، الصفوف الدراسية

Harrison Avenue, Boston المكان 244
  التاريخ     25 يونيو - 21 أغسطس

 المواقيت     9:00-5:30
 وقسائم الدفع. تقدم الخصومات EEC الرسوم     مبلغ 3500 دوالر، ويشمل الغداء والطلب وزي القميص. يخضع لمقياس متغير. ونقبل طلبات قسم التعليم والرعاية المبكرين

لألشقاء. المنح الدراسية المتاحة محدودة
Ji-Sun Ham, ep@chinatownaccess.org, 617-426-1070     االتصال

.التسجيل     إذا كنت مهتًما، فاتصل بنا في أقرب وقت ممكن لتضمينكم في قائمة االنتظار لدينا
www.chinatownaccess.org     الموقع اإللكتروني

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

781-541-6080     acanewengland.org
 تقوم جمعية المخيم األمريكية ، نيو إنجالند بتسليم األطفال إلى المعسكرات الليلية
 في جميع واليات نيو إنغالند ، وتوفر التوجيه والموارد مجاًنا لعمليات البحث في

 دلياًل سنوًيا لمخيمات المعيشة اليومية ACA New England المعسكرات. تنشر
 والمخيمات السكنية التي تتضمن أسئلة لطرحها على مدير المخيم وإسداء المشورة

 بشأن العثور على المخيم. يمكنك الحصول على الدليل عبر اإلنترنت ، وطلب نسخ
.عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني

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

.توفر هذه الخدمة إحاالت إلى معسكرات ليلية

Mommy Poppins
mommypoppins.com/Boston

 هذا الموقع مكتوب بواسطة األهل. لديه دليل المعسكرات ومحمل باألفكار لدروس
وأنشطة لألطفال من جميع األعمار

Cambridge Camping
617-864-0960    cambridgecamping.org

 تربط جمعية المخيم األمريكي ، نيو إنغالند األطفال بمخيمات ليلية في جميع واليات
 نيو إنغالند 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 والنصيحة بشأن العثور على
 مخيم. يمكنك الحصول على الدليل عبر اإلنترنت أو طلب نسخ عن طريق الهاتف

 .أو البريد اإللكتروني

Student Camp And Trip Advisors 
617-558-7005    800-542-1233    campadvisors.com

 هذه المخيمات الليلية مشهورة لدى المراهقين في بوسطن والمراهقين. كل تقديم
.المساعدات المالية
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المعسكرات الصيفية والبرامج
ANALYTICS HEAD START (AHEAD) GET AHEAD: DATA ANALYTICS

 التفكير التحليلي في العصر الرقمي. وٌصمم البرنامج للتعرف على مفاهيم وتقنيات التحليالت لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة المعدة الكتشاف AHEAD يطور برنامج
.المعرفة والمعلومات القابلة للتنفيذ بطريقة مذهلة تعتمد على البيانات

المؤهلين     طالب المدارس الثانوية
St Theresa Ave, West Roxbury المكان 101

  التاريخ     3 أغسطس  - 14 أغسطس
المواقيت     8:30-3:30

 الرسوم     مبلغ 2100 دوالر، قبل 29 فبراير، يكون المبلغ ألول المسجلين 1995دوالر. ويحصل األخوة على خصم يبلغ  100 دوالر. وتشمل المحاضرات واألنشطة ووجبة
.الغداء

Meredith Laban, mlaban@dcds.net, 781-915-2626     االتصال
.www.analyticsheadstart.com/register التسجيل     التسجيل عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني

www.analyticsheadstart.com     الموقع اإللكتروني

ANN’S CHRISTIAN LEARNING INC. SUMMER TUTORING
 الطالب على التحضير لمستوى الصف التالي حتى يتمكنوا من بدء العام الدراسي الجديد تملئهم الثقة في قدرتهم على  ACLC’s Summer Tutoringيساعد برنامج

 النجاح. وتغطي مقرراتنا الدراسية الخاصة بالصف الدراسي مقررات محو األمية والرياضيات و امتحان القبول في المدارس المستقلة و التحضير المتحان القبول الجامعي
 .كما نقدم للطالب برامج التعليم الفردية التي تمتد لمدة عام . SAT امتحانات الكفاءة الدراسية/ ACT األمريكي

K1-12 المؤهلين     الصفوف الدراسية
Washington Street, Dorchester المكان 946

  التاريخ     7 يوليو- 7 أغسطس
المواقيت     5:00-8:00

 الرسوم     المعدل الشهري: نضمن لكم فصاًل واحًدا كل أسبوع شهرًيا. التدريس الخاص الفردي: ساعة 278- دوالًرا، و 1.5 ساعة - 398 دوالًرا، و 2 ساعة - 498 دوالًرا،
والدروس الخصوصية الجماعية: 1.5 ساعة. - 298.00 دوالر

Denise Jeter, djeter@aclctutoring.com, 617-391-0270     االتصال
 Registration Is Now Open! Click Here انقر) aclctutoring.com/tutoring/summer-tutoring التسجيل     سجل عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني

To Complete The Online Form’“( 617-391-0270 أو اتصل بمكتبنا على الرقم.
www.aclctutoring.com     الموقع اإللكتروني

APPRENTICE LEARNING CITY SUMMER INTERNSHIP (CSI)
 هو برنامج تدريب مدفوع األجر للفتيات في الصف التاسع الستكشاف الفرص الوظيفية في مدينة بوسطن مع بناء مهارات االستعداد للعمل واألهداف والخطط CSI برنامج

.المستقبلية
المؤهلين     الفتيات التي أكملت الصف الدراسي الثامن

Boylston Street, Boston المكان     2
  التاريخ     8 يوليو- 11 أغسطس

المواقيت     االثنين، الثالثاء، الجمعة: 1:00-9:00 األربعاء والخميس: 9:00 - 3:00
خدمة المواصالت     متوفرة

.الرسوم     مبلغ 30 دوالًرا، مقابل تكاليف خدمة النقل ووجبات الطعام
Helen Russell, hrussell@apprenticelearning.org, 617-447-1123     االتصال

 على جميع العائالت حضور جلسة توجيهية مسائية يوم .apprenticelearning.org/programs/#csi التسجيل     تقدم بطلب عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني
.Mission Hill School الثالثاء، 16 يونيو، الساعة 6 مساًء في مدرسة

apprenticelearning.org     الموقع اإللكتروني

BALFOUR ACADEMY AT NORTHEASTERN UNIVERSITY
 يهدف البرنامج إلى مساعدة طالب بوسطن في اكتساب المهارات والثقة الالزمة للنجاح في المرحلة الجامعية. ولتحقيق هذا الهدف، لدينا برنامج صيفي من المقررات

.اإلثرائية وبرنامج الدروس الخصوصية للعام الدراسي الستكمال البرامج الدراسية العادية لكل طالب
المؤهلين     يشترط أن يكون مقيًما في مدينة بوسطن وأن يكون مؤهالً لاللتحاق بالصف الدراسي السابع في فصل الخريف

Cahners Hall, Boston المكان 151
  التاريخ     29 يونيو- 20 أبريل 2021

المواقيت     8:30-3:30
Earl Stafford, e.stafford@neu.edu, 617-373-4300     االتصال

 عبر البريد اإللكتروني Cindy Curran التسجيل     يحتاج الطالب إلى إكمال الطلب، المقرر تقديمه بتاريخ 17 مارس، وحضور مقابلة شخصية. يرجى التواصل مع السيدة
c.curran@neu.edu للحصول على طلب. ويكون التزاًما لمدة 6 أسابيع خالل 6 سنوات.

balfouracademy.northeastern.edu     الموقع اإللكتروني

BCYF LEAHY HOLLORAN COMMUNITY CENTER SUMMER CAMP
.للشباب تجربة صيفية ال تنسى. ويشارك الشباب في فصول تعليمية يومية ووقت ترفيهي ورحالت ميدانية أسبوعية LHCC Summer Camp يوفر

المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم 4-12
Worrell Street, Dorchester المكان 1

  التاريخ     6 يوليو- 14 أغسطس
المواقيت     2:00-9:00 أو 9:00-5:00

الرسوم     تساعد رسوم الطالب على تغطية تكلفة الرحالت الميدانية والبرامج الخاصة
Lisa Zinck, leahyhollorancc@boston.gov, 617-635-5150     االتصال

.لمزيد من المعلومات حول التسجيل  Leahy Holloran Community Center التسجيل     اتصل بمركز
www.boston.gov/departments/boston-centers-youth-families/bcyf-leahyholloran     الموقع اإللكتروني
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المعسكرات الصيفية والبرامج
BIG PICTURE ART HOUSE WORKSHOPS

 عدد الطالب بالفصل الدراسي قليل، .Jennifer Connelly دروًسا في صناعة األفالم والصور من قبل مصور محترف، جنيفر كونيلي Big Picture يقدم برنامج
 وتكون آلة الفيبرافون هي جزء من مخيم الفن / جزء المدرسي. ويسافر الطالب بعد الحصول على هذه التجربة التعليمية المتميزة حول بوسطن اللتقاط الصور وتصوير

.األفالم. ُتوفر الكاميرات
المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم 16-11عاًما. تقدم الفصول الدراسية الخاصة للطالب في الصفوف الدراسية 11 و 12 وحفالت عطالت نهاية األسبوع الخاصة

Ruthven Street, Boston المكان 136
  التاريخ     22 يونيو- 21 أغسطس

المواقيت     9:00-3:00
 الرسوم     مبلغ 445 دوالًرا في األسبوع، تخفض الفصول الدراسية الممتدة لمدة أسبوعين الرسوم األسبوعية. ويقرر الخصم البالغ 25 دوالًرا ألطفال مدارس بوسطن العامة

BPS.
Jennifer Connelly, Bigpicturearthouse@gmail.com, 781-696-1138     االتصال

 لمعلومات الفصل والتسجيل. يرجى التسجيل عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني bigpicturearthouse@gmail.com التسجيل     يرجى المراسلة عبر البريد اإللكتروني
www.bigpicturearthouse.com، أنظر الفصول الدراسية واالشتراك. انضم إلى قائمة البريد اإللكتروني للفصول الدراسية المحدثة وخيارات التسجيل األسهل / المبكرة.

www.bigpicturearthouse.com     الموقع اإللكتروني

BOSTON EXPLORERS AN URBAN CAMP FOR KIDS
 هو معسكر صيفي حضري حيث نقوم بأربعة أشياء كل يوم: استكشاف بوسطن )بالقوارب، والدراجات، والقطار  وعلى األقدام)، وصنع  Boston Explorers برنامج
 األشياء بأيدينا، ومالطفة الجميع، واالستمتاع. ونؤكد على العملية الطبيعية للعب واإلبداع، باالعتماد على شعور الطفل بحب االستطالع الستكشاف أحياءهم السكنية بطرق

.جديدة ومختلفة
.المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم 15-7 عاًما ويكون ألسرهم وسائل محدودة وأقل قدرة على الوصول إلى برامج شبابية عالية الجودة

Rafael Hernandez School, 61 School Street, Roxbury     المكان
  التاريخ     6 يوليو- 20 أغسطس

  المواقيت     4:30-9:00 وتمتد في بعض األيام
 وتغطي رسوم التعليم وجبات الغداء والوجبات الخفيفة يومًيا، والعّبارة وجميع رسوم القبول، وتكاليف . Bike Week الرسوم     مبلغ 1150 دوالًرا / أسبوعين، 450 دوالًرا لـ ـ

.المساعدات المالية متوفرة على أساس الحاجة .Boston Explorers النقل االستكشافية، وقميص
Alphonse Litz, alphonse@bostonexplorers.org, 617-839-2029     االتصال

 والذي يتضمن طلًبا ونماذج صحية واتفاقية تسجيل وطلًبا ،www.bostonexplorers.org/registration التسجيل     امأل حزمة التسجيل وأرسلها بالبريد اإللكتروني إلى
.مالًيا اختيارًيا. ويودع مبلغ 100 دوالر لكل طفل في الحصة. الموعد النهائي هو 1 مايو

www.bostonexplorers.org     الموقع اإللكتروني

BOSTON PUBLIC SCHOOLS VISUAL AND PERFORMING ARTS DEPARTMENT 
SUMMER PROGRAM INTENSIVE AT BOSTON ARTS ACADEMY

 بالنسبة لطالب .BPS خيارات برامج صيفية فعالة مجانية لطالب مدارس بوسطن العامة  Summer at BAA/BPS Summer Arts Intensive  يوفر برنامج
 Boston المرحلة اإلعدادية الذين يبحثون عن شيء فريد من نوعه يقومون به في فصل الصيف، عليهم أن يقبلوا ذلك التحدي واإللهام مع فنانين ومعلمين بارزين في

Arts Academy.
المؤهلين     الصفوف الدراسية 6-8

Charles Street, Dorchester المكان 11
  التاريخ     3أغسطس- 14 أغسطس

الرسوم     مجاني
Amber Torrres, atorres@bostonartsacademy.org, 617-635-6470     االتصال

.www.bpsarts.org التسجيل     يرجى التسجيل عبر الموقع اإللكتروني
www.bpsarts.org     الموقع اإللكتروني

BOSTON UNIVERSITY SUMMER JOURNALISM INSTITUTE
 Boston University تجربة لمرة واحدة في عمر طالب المدارس الثانوية المهتمين بالصحافة أو االتصاالت أو الكتابة. يمنح  Boston Universityتقدم

Summer Journalism Institute  الطالب الفرصة لتوسيع مهاراتهم وتجربة الحياة الجامعية واستكشاف بوسطن.
 .كلية بوسطن جامعة ويلوك للتربية والتنمية البشرية

المؤهلين     الصفوف الدراسية 15-18
Commonwealth Avenue, Boston المكان 640

التاريخ     22 يونيو- 31 يوليو
المواقيت     متغير

 الصيفية منحا دراسية محدودة الرسوم للطالب ذوي الدخل BU Summer Journalism Institute الرسوم     السكان: 3500 دوالر؛ الوافد: 2600 دوالر أمريكي، يقدم
 الذين يقدمون ما يثبت حاجتهم المالية وتلبية متطلبات المنح الدراسية لدينا. طلب استمارة المنحة الدراسية Lawrence ولورنس Boston المنخفض المقيمين في منطقتي بوسطن

 للحصول على مساعدات مالية، يجب تقديم استمارات القبول بحلول 21 فبراير 2020. لن يتم النظر في أي طلبات للقبول ترد .busji@bu.edu عبر البريد اإللكتروني في
 للحصول على مساعدة مالية، أكمل هذا الطلب وأرسله عبر البريد اإللكتروني بحلول 6 مارس busji@bu.edu بعد هذا الموعد النهائي. أرسل رسالة بالبريد اإللكتروني على

2020.
Ermolande Jean-Simon, busji@bu.edu, 617-353-5391     االتصال

 بتكلفة 60 دوالر. إعفاءات الرسوم متاحة للطالب. وتتوفر منح combeyond.bu.edu/summerjournalism التسجيل     يرجى التقديم عبر اإلنترنت على العنوان
.Lawrence ولورنس Boston دراسية محدودة الرسوم للطالب ذوي الدخل المنخفض الذين يقيمون في منطقتي بوسطن

/combeyond.bu.edu/workshop/bu-summer-journalism-institute     الموقع اإللكتروني
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المعسكرات الصيفية والبرامج
BOSTON UNIVERSITY WHEELOCK COLLEGE OF EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT UPWARD BOUND

 .طالب المرحلة الثانوية في مدارس بوسطن العامة للنجاح في المرحلة الجامعية Boston University Upward Bound يحضر برنامج
 المؤهلين     ذوي الدخل المنخفض و / أو الجيل األول من طالب المرحلة الثانوية الذين يلتحقون بالجامعة. ويخدم البرنامج الطالب الذين يجري اختيارهم من واحدة من خمس

مدارس ثانوية مستهدفة أو واحد من أربعة أحياء مستهدفة، الصفوف الدراسية 9-12
Two Silber Way, Room 431, Boston     المكان

  التاريخ     28 يونيو- 15 مايو 2021
الرسوم     مجاني

Reggie Jean, reggie@bu.edu, 617-353-3551     االتصال
 The English و ،Community Academy of Science and Health و ،Brighton High School التسجيل     يساعد البرنامج الطالب الذين يتم اختيارهم من

High School، و Margarita Muniz Academy، و Snowden International High School at Copley. ويقدم الطالب طلًبا عبر اإلنترنت على www.
bu.edu/ub أو من خالل مستشار التوجيه في المدارس الثانوية المستهدفة. الموعد النهائي هو 15 أبريل. يتقدم الطالب عادًة في الصف الدراسي التاسع أو العاشر ويبقون في 

.البرنامج حتى التخرج من المدرسة الثانوية
www.bu.edu/wheelock     الموقع اإللكتروني

BRANTWOOD CAMP
 للطالب الذين قد ال تكون عائالتهم قادرين على تحمل نفقات إقامة المعسكر الليلي. وترعى وكاالت الخدمة االجتماعية والمدارس والكنائس ومنظمات الشباب أغلب األفراد

.في المعسكر
المؤهلين     الصفوف الدراسية 11-15

Peterborough, NH     المكان
االتصال     603-924-3542

brantwood.org     الموقع اإللكتروني

COMMUNITY MUSIC CENTER OF BOSTON SUMMERARTS
 هو برنامج يمتد لمدة أربعة أسابيع تلقى فيه مجموعة كاملة من دروس الفنون االستعراضية. ونقدم دروًسا يومية في الموسيقى والرقص SummerARTS برنامج

.والدراما والفنون البصرية، وفرص األداء ورحلة ميدانية ثقافية
المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14-4 عاًما

Warren Avenue, Boston المكان     34
   التاريخ     22 يونيو– 17 يوليو

المواقيت     9:00-2:00
الرسوم     تختلف رسوم التعليم وفًقا الختيارات البرامج الفردية. المساعدات المالية متاحة من خالل عملية التقديم الخاصة بنا

Samantha Gambaccini, summerarts@cmcb.org, 617-482-7494     االتصال
.أو االتصال بالمكتب www.cmcb.org التسجيل     التسجيل عبر االنترنت على

www.cmcb.org     الموقع اإللكتروني

COMMUNITY MUSIC CENTER OF BOSTON SUMMERMUSIC
 اهتماًما فردًيا SummerMUSIC هو برنامج فريد من نوعه ومثري ثقافًيا يمتد لمدة 4 أسابيع في قلب مدينة بوسطن. يوفر برنامج SummerMUSIC برنامج

 ودروًسا جماعية وفرًصا متعددة لتطوير المهارات والتعبير عن الذات في آالت الكمان والفيوال والتشيلو والساكسفون والفلوت والكالرينيت والبوق والترومبون والبوق
.الفرنسي

Counselor-In-Training المؤهلين     الصفوف الدراسية 6-2 للبرنامج الرئيسي. الصفوف الدراسية 8-7 لبرنامج
Warren Avenue, Boston المكان 34

   التاريخ     1 يوليو- 26 يوليو
)المواقيت     1:15-8:45 أو 5:00 )مع طرح خيار مد اليوم

الرسوم     مبلغ 630 دوالر / يوليو، تختلف الرسوم وفًقا لخيارات التسجيل الفردية. المساعدات المالية متاحة. لمزيد من المعلومات تواصل مع مكتبنا
Michael DePasquale, mdepasquale@cmcb.org, 617-482-7494     االتصال

 Community أو اتصل لطلب الكتيب عن طريق البريد. بمجرد التسجيل، سيؤكد www.cmcb.org التسجيل     يرجى التسجيل عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني
Music Center of Boston التسجيل في غضون أسبوع واحد.

www.cmcb.org     الموقع اإللكتروني

COMMUNITY ROWING, INC. ROW BOSTON SUMMER PROGRAM
Row Boston هو نادي للتجديف في المدارس الثانوية / اإلعدادية لألطفال في مدينة بوسطن. يسعى برنامجنا إلى بناء فرص رياضية وأكاديمية للطالب خالل ثالثة 

.مواسم تنافسية وأندية صيفية ممتعة. ونوفر الزيارات الجامعية والمساعدة في التقدم األكاديمي، والتواصل في مجتمع رياضة التجديف
المؤهلين     الصفوف الدراسية 7-11

Nonantum Road, Brighton المكان 20
   التاريخ     1 مارس - 5 أغسطس

المواقيت     10:30-12:30
خدمة المواصالت     متوفرة

 الرسوم     مبلغ 40 دوالًرا، خالل فصل الصيف، تبلغ رسوم البرامج الصيفية التي تبلغ مدتها أسبوًعا 40 دوالًرا ما لم يكن المشارك بحاجة إلى دعم مالي. برنامجنا يتقبل جميع
.المحادثات بشأن المساعدات المالية

Eddy Mog, eddy.mog@communityrowing.org, 484-919-3556     االتصال
 لالستفسار،  يرجى التواصل عبر البريد .www.communityrowing.org/inclusion/let-s-row-boston التسجيل     يرجى التسجيل عبر اإلنترنت على الموقع

.Nonna, nonna@communityrowing.org اإللكتروني
communityrowing.org     الموقع اإللكتروني
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المعسكرات الصيفية والبرامج
CROSSROADS FOR KIDS CAMP WING AND CAMP MITTON

 أنشطة المعسكرات التقليدية مع تلبية االحتياجات االجتماعية والعاطفية، وغرس الثقةCamp Mitton و  Camp Wing الليلية و  Crossroads تقدم معسكرات
 معتمدة من جمعية )Camp Lapham و Camp Mitton و Camp Wing) التي تساعد شبابنا على النجاح في المنزل وفي المدرسة. جميع معسكراتنا الثالثة

.American Camp Association المعسكرات األمريكية
المؤهلين     الصفوف الدراسية 1-8

Keene Street, Duxbury المكان 742
   التاريخ     26 يونيو- 22 أغسطس

خدمة المواصالت     متوفرة
 Ali)) الرسوم     تقدم المساعدة المالية وتضمن في نموذج التسجيل عبر اإلنترنت. وإذا كان لديكم أي أسئلة، يرجى إرسال بريد إلكتروني أو االتصال بالسيد علي وايتهي

Waithe.
Ali Waithe, ali@crossroadsma.org, 617-765-7098     االتصال

.التسجيل     التقديم عبر االنترنت على الموقع اإللكتروني، المساعدات المالية متاحة
www.crossroadsma.org     الموقع اإللكتروني

EAST BOSTON SOCIAL CENTERS, INC. SUMMER PROGRAM
 من التجربة اإلثرائية والبيئة الغنية. رحالتنا الميدانية اليومية، التي يكون معظمها في  East Boston Social Centers’ Summer Program يعزز برنامج

.هي تجارب تعليمية فعالة. ونوفر فرًصا جديدة تساعد في دعم تفرد طفلكم وتعزيز العالقات الصحية ،Greater Boston منطقة
المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14-5 عاًما

Central Square, East Boston المكان 68
   التاريخ     20 يونيو- 28 أغسطس

المواقيت     8:00-6:00
خدمة المواصالت     متوفرة

.الرسوم     مبلغ 41.81 دوالر /يومًيا، الموصالت: ذهاًبا أو إياًبا: 6 دوالر/ يومًيا؛ ذهاًبا وإياًبا: 9 دوالر/ يومًيا. تتوفر المنح الدراسية والرسوم المتغيرة
Christopher Marroquin, cmarroquin@ebsoc.org, 617-569-3221 x102     االتصال

.التسجيل     تحديد موعد لتسجيل طفلكم. يرجى االتصال هاتفًيا أو  التواصل عبر البريد اإللكتروني للمزيد من المعلومات
www.ebsoc.org     الموقع اإللكتروني

GENERATION EXCEL YOUTH DEVELOPMENT PROGRAM, INC. BETHEL MATH AND SCIENCE SCHOLARS PROGRAM
.برنامج مكثف يقوم على التجارب يستهدف الشباب لتعزيز االهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمجاالت ذات الصلة

المؤهلين     الصفوف الدراسية 3-6
Walk Hill Street, Jamaica Plain المكان 84

   التاريخ     29 يونيو- 7 أغسطس
المواقيت     8:30-5:15

خدمة المواصالت     متوفرة
.الرسوم     مبل مبلغ 85 دوالًرا/ أسبوعًيا، ُتخفض الرسوم أو يتنازل عنها حسب الضرورة. تستخدم الرسوم مقابل اللوازم

Kalya Murray, kmurray@bethelboston.org, 617-524-4510     االتصال
 أو عبر الهاتف رقم  4510-524-617 للتقديم. BethelSTEM@gmail.com التسجيل     يبدأ التسجيل في مارس وتنتهي في 24 يونيو. تواصل عبر البريد اإللكتروني

.بمجرد التسجيل، ُيطلب من اآلباء حضور جلسة التوجيه
www.bethel-institute.org/genx     الموقع اإللكتروني

GENERATION TEACH, INC. BOSTON SUMMER TEACHING FELLOWSHIP
 زمالة تدريس صيفية مدتها 6 أسابيع مصممة لطالب المدارس الثانوية وطلبة الجامعات المهتمين بخوض تجربة تدريس صيفية Generation Teach يقدم برنامج

 عملية وغامرة. ويقوم أصحاب الزماالت بالتدريس للصفوف الدراسية لمجموعات صغيرة من طالب الصف الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن وقيادتها ويحصلون
.على التدريب والدعم يومًيا

المؤهلين     الصفوف الدراسية 10-11
    التاريخ     15 يونيو- 24 يوليو

.المواقيت     5:30-8:00، ويتطلب حضور فاعلتين مسائيتين كذلك
الرسوم     مجاني

Ivelisse Sanchez, isanchez@genteach.org, 617-763-2708     االتصال
.www.generationteach.org/teach التسجيل     يرجى التقديم عبر االنترنت على الموقع اإللكتروني

www.generationteach.org     الموقع اإللكتروني

IMAJINE THAT SUMMER ACADEMY
 بتنفيذ منهج تعليمي تفاعلي يشمل العلوم والتكنولوجيا Imajine That يمكن للطالب تعزيز مهاراتهم األكاديمية وزيادة مهاراتهم االجتماعية والعاطفية والشخصية. وتقوم

.والهندسة والرياضيات، ومحو األمية، والتغذية، والرياضة، والقيادة، والمهارات الحركية الكبرى، واألنشطة المتخصصة
K0-5 المؤهلين     الصفوف الدراسية

    التاريخ     6 يوليو- 7 أغسطس
المواقيت     8:00-6:00

الرسوم     نعمل مع كل عائلة لدعم احتياجاتهم. ونقبل قسائم الدفع التي تمولها الدولة
Jessica Brenes, jessica@imajinethat.com, 781-929-2858     االتصال

.مع كل عائلة لتسجيلهم في برنامجنا. يمكن الوصول إلى باقة التسجيل برنامجنا ورقًيا أو عبر البريد اإللكتروني والتقديم عبر اإلنترنت Imajine That التسجيل     يعمل برنامج
imajinethat.com/boston-public-schools-programs.html     الموقع اإللكتروني
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المعسكرات الصيفية والبرامج
JOSE MATEO BALLET THEATRE SUMMER 2020 PERFORMANCE INTENSIVE

 للطالب الذين يبحثون عن برنامج تدريبي دقيق لفن الباليه ويركز على أحجام الفصول قليلة العدد واالهتمام الفردي. Summer Intensive Program ُصمم برنامج
.إلى التأكد من أن جميع الطالب يحققون نمواً ملحوظاً في تقنية فن الباليه في إطار زمني قصير Intensive ويهدف برنامج

المؤهلين     الراقصين صغار السن الذي تتراوح أعمارهم 18-11 عاًما
Harvard Street, Cambridge المكان 400

    التاريخ     29 يونيو- 7 أغسطس
المواقيت     9:00-4:00

الرسوم     رسوم االختبار 25 دوالر. الرسوم الدراسية: 3000 دوالر
Gabrielle Domb, gdomb@ballettheatre.org, 617-354-7467     االتصال

.التسجيل     يختار الطالب االختبار شخصياً أو إرسال فيديو باالختبار. عند القبول في البرنامج، يمكن للطالب التسجيل في البرنامج عبر اإلنترنت
www.ballettheatre.org     الموقع اإللكتروني

MASSACHUSETTS COLLEGE OF ART AND DESIGN ARTWARD BOUND
 هو برنامج مجاني للتأهيل للدخول إلى التعليم الجامعي مدته أربع سنوات يقوم بإعداد طالب منطقة بوسطن في الصفوف الدراسية من التاسع Artward Bound برنامج
 Artward حتى الثاني عشر المهتمين بالفن والتصميم بالمهارات الفنية والعلوم األكاديمية والحياتية الالزمة لتحقيق النجاح في المرحلة الجامعية وما بعدها. ويقبل برنامج

Bound الطلبات المقدمة من الطالب الشغوفين بتعلم الفن والتصميم ولديهم رغبة في االلتحاق بكلية الفنون، والمحرومون من الوصول إلى خدمات الفنون، ولديهم 
.)Boston AMI 80%) احتياجات مالية

المؤهلين     الطالب الذين لديهم شغف بالفن والتصميم ولديهم رغبة في االلتحاق بكلية الفنون، الصفوف الدراسية 9-12
Huntington Ave, Boston المكان 621

    التاريخ     8 يوليو- 19 أغسطس
المواقيت     9:00-5:00

خدمة المواصالت     متوفرة
الرسوم     مجاني

Bethany Strohm, bfstrohm@massart.edu, 617-879-7167     االتصال
/www.massart.edu التسجيل     يتقدم الطالب ويتم اختيارهم للمشاركة في برنامج مدته أربع سنوات يبدأ في الصيف. تقدم بطلبكم عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني

artwardboundapply.
www.massart.edu     الموقع اإللكتروني

MASSACHUSETTS SOCIETY OF CPAS ACCOUNTING CAREERS EXPLORATORY (ACE) LEADERSHIP PROGRAM
 هو برنامج مدته أسبوع واحد لطالب المدارس الثانوية الممثلين تمثياًل ناقًصا والمهتمين بالتعلم عن مهنة في مجال المحاسبة  ACE Leadership Program برنامج

 Fisher College: 7 / 27-7 / 31، Suffolk University: 8 / 3-8 .واألعمال. ويشتمل البرنامج على حلقات نقاشية وتمارين تفاعلية ورحالت ميدانية وغير ذلك
/ 7.

المؤهلين     الصفوف الدراسية 10-12
Beacon Street, Boston المكان 118

    التاريخ     27 يوليو- 7 أغسطس
المواقيت     9:00-2:30

خدمة المواصالت     متوفرة
الرسوم     مجاني

Erica DeBiase, edebiase@mscpaonline.org, 617-303-2403     االتصال
 للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى االتصال بجيسيكا .www.cpatrack.org التسجيل     تاريخ تقديم الطلبات 18 مارس. تعرف على المزيد على الموقع اإللكتروني

.jyu@mscpaonline.org على الموقع اإللكتروني
cpatrack.com     الموقع اإللكتروني

MASSACHUSETTS SOCIETY OF CPAS ACCOUNTING CAREERS AWARENESS PROGRAM (ACAP) 
 هو برنامج مدته أسبوع واحد بدون إقامة لطالب المرحلة الثانوية الممثلين تمثيال ناقصا والمهتمين بمعرفة المزيد عن مهنة في مجال المحاسبة واألعمال. ACAP برنامج

.ويقدم البرنامج مجموعة متنوعة من خبرات التعلم التي تشمل حلقات نقاش وتمارين تفاعلية ورحالت ميدانية وغير ذلك
المؤهلين     إلهام الطالب الممثلين تمثياًل ناقًصا، الصفوف الدراسية 10-12

Tremont St., Boston المكان 120
    التاريخ     27 يوليو- 7 أغسطس

المواقيت     9:00-2:30
خدمة المواصالت     متوفرة

الرسوم     مجاني
Erica DeBiase, edebiase@mscpaonline.org, 617-303-2403     االتصال

 التسجيل     يرجى إكمال باقة التقديم وأرسلها بحلول األول من شهر مايو. للحصول على معلومات إضافية أو استفسارات عامة، يرجى االتصال بالسيدة/ جيسيكا عبر الموقع
.jyu@mscpaonline.org اإللكتروني

cpatrack.com     الموقع اإللكتروني
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المعسكرات الصيفية والبرامج
NORTH END MUSIC & PERFORMING ARTS CENTER YOUTH MUSIC THEATRE SUMMER WORKSHOPS

 يرحب بالطالب من ذوي القدرات المختلفة في ورش عمل مسرح الموسيقى للشباب. والعمل على تقنيات الصوت، والتمثيل، والرقص في إنتاج شبابي معّدل. ونركز كل
 لألصدقاء والعائالت. األسبوع 1: 10 يوليو - 14 يوليو، األسبوع 2: 17 يوليو - 21 يوليو، األسبوع Improv Asylum أسبوع على عرض جديد يتوج بأداء ممتع في

.3: 31 يوليو - 4 أغسطس
المؤهلين     الصفوف الدراسية 5-10

Hull St., Boston المكان 9
    التاريخ     6 يوليو- 7 أغسطس

المواقيت     االثنين - الخميس، 9:00 4:00-، الجمعة 9:00-1:00
 الرسوم     مبلغ 320 دوالًرا، المغادرة المبكرة للبرنامج وااللتحاق المتأخر متاح مقابل رسوم إضافية. المنح الدراسية على أساس الحاجة وخطط الدفع متاحة. للمزيد من

.ameek@nempacboston.org المعلومات، يرجى التواصل بالبريد إلكتروني إلى
Allie Meek-Carufel, ameek@nempacboston.org, 617-227-2270     االتصال

.الموعد النهائي للتسجيل والدفع هو 1 يونيو .nempacboston.org/summerprogams التسجيل     يكون التسجيل عبر الموقع اإللكتروني
www.nempacboston.org     الموقع اإللكتروني

NORTH END MUSIC & PERFORMING ARTS CENTER MEET THE INSTRUMENT WORKSHOP
 التعرف على مجموعة اآلالت الموسيقية. يتعلم الطالب اآلالت المختلفة من خالل الحرف واأللعاب وأنشطة الحركية باإلضافة إلى مقابلة أخصائي اآلالت الموسيقية. ويتلقى

.الطالب خبرة عملية مناسبة ألعمارهم
المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم من 6-4 عاًما وليس لهم خبرات سابقة

Hull St., Boston المكان 9
التاريخ     27 يوليو- 31 يوليو

المواقيت     9:00 12:00-
 الرسوم     مبلغ 320 دوالًرا، يحق المغادرة المبكرة للبرنامج مقابل 5 دوالر يومًيا. المنح الدراسية وخطط الدفع متاحة. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل بالبريد إلكتروني

.ameek@nempacboston.org إلى
Allie Meek-Carufel, ameek@nempacboston.org, 617-227-2270     االتصال

.nempacboston.org/classes/meet-the-instruments-workshop التسجيل     يكون التسجيل عبر الموقع اإللكتروني
www.nempacboston.org     الموقع اإللكتروني

NORTH END MUSIC & PERFORMING ARTS CENTER MEET THE INSTRUMENTS WORKSHOP
 أحضر البرنامج وتعرف على آلة األوركسترا في ورشة العمل الصيفية التي تمتد لمدة أسبوع واحد. ويتعرف للطالب يومًيا على مجموعة اآلالت الموسيقية )آالت النفخ

.الخشبية والنحاسية والوترية وغيرها) من خالل األلعاب واألغاني والحرف من األنشطة. ويتمتع الطالب بفرصة االلتقاء بأخصائي في الفصل يومًيا
المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم من 9-7 وليس لهم خبرات سابقة

Hull St., Boston المكان 9
التاريخ     27 يوليو- 31 يوليو

المواقيت     1:00 4:00-
.ameek@nempacboston.org الرسوم     مبلغ 320 دوالًرا، المنح الدراسية وخطط الدفع متاحة. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل بالبريد إلكتروني إلى

Allie Meek-Carufel, ameek@nempacboston.org, 617-227-2270     االتصال
.nempacboston.org/classes/summerworkshopcombo التسجيل     يكون التسجيل عبر الموقع اإللكتروني

www.nempacboston.org     الموقع اإللكتروني

NORTH END MUSIC & PERFORMING ARTS CENTER “CREATE, PRODUCE, PERFORM” - MAKE YOUR OWN WORKSHOP
 يوجه الطالب من خالل عملية كتابة وتأليف وإنتاج وأداء عروض موسيقية و /أو أوبرا. ويتعرف الطالب على عالم جديد ،Boston Lyric Opera بالشراكة مع

.بالكامل من التعبير اإلبداعي. ويقدم الطالب أعمالهم األصلية أسبوعًيا
المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم من 11-8 وليس لهم خبرات سابقة

Hull St., Boston المكان 9
التاريخ     24 أغسطس- 28 أغسطس

المواقيت     االثنين-الخميس 9:00 4:00- الجمعة 9:00 1:00-
.ameek@nempacboston.org الرسوم     مبلغ 320 دوالًرا، المنح الدراسية وخطط الدفع متاحة. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل بالبريد إلكتروني إلى

Allie Meek-Carufel, ameek@nempacboston.org, 617-227-2270     االتصال
-nempacboston.org/classes/new-create-produce-perform-make-your-own-show-workshop التسجيل     يكون التسجيل عبر الموقع اإللكتروني

august-24th-28th-ages-8-11
www.nempacboston.org     الموقع اإللكتروني

NORTH END MUSIC & PERFORMING ARTS CENTER BROADWAY BOOTCAMP WORKSHOP
 للطالب ذو الخبرة، أكمل تعليمكم المسرحي الموسيقي من خالل هذا البرنامج المكثف الذي يستمر لمدة أسبوع. ويتعلم الطالب المونولوجيات المسرحية الفردية والجماعية

 .لألصدقاء والعائالت Improv Asylum وتصميم الرقصات واألغاني. في نهاية ورشة العمل، سيقدم الطالب عرًضا في
المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم من 14-10عاًما

Hull St., Boston المكان 9
التاريخ     10 أغسطس- 14 أغسطس

المواقيت     االثنين-الخميس 9:00 4:00- الجمعة 9:00 1:00-
.ameek@nempacboston.org الرسوم     مبلغ 355 دوالًرا، المنح الدراسية وخطط الدفع متاحة. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل بالبريد إلكتروني إلى

Allie Meek-Carufel, ameek@nempacboston.org, 617-227-2270     االتصال
nempacboston.org/classes/broadway-bootcamp التسجيل     يسجل الطالب بحلول األول من مايو عبر الموقع اإللكتروني

www.nempacboston.org     الموقع اإللكتروني



Boston Public Schools      Summer Stuff 2020      PartnerBPS.org/summer 19

المعسكرات الصيفية والبرامج
NORTH END MUSIC & PERFORMING ARTS CENTER BEGINNING DANCE & MOVEMENT WORKSHOP MORNING

 تعلم المهارات األساسية لمجموعة متنوعة من أساليب الرقص مثل الباليه والجاز والرقص المعاصر. يعمل الطالب يومًيا على الوظائف األساسية والخطوات والحقائق
.الممتعة المتعلقة بأسلوبهم في الرقص. في نهاية أسبوع ورشة العمل، يعرض الطالب مهاراتهم الجديدة عبر عرض يحضره األصدقاء والعائلة

 المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم من 6-4 عاًما
Hull St., Boston المكان 9

التاريخ     17 أغسطس- 21 أغسطس
المواقيت     9:00 12:00-

@ameek الرسوم     مبلغ 215 دوالًرا، تتوفر عمليات تمويل المنح الدراسية وخطط الدفع لورش العمل الصيفية. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل بالبريد إلكتروني إلى
nempacboston.org.

Allie Meek-Carufel, ameek@nempacboston.org, 617-227-2270     االتصال
.حتى تاريخ 1 يونيو nempacboston.org/classes/beginningdanceandmovementworkshop التسجيل     يرجى التسجيل عبر الموقع اإللكتروني

www.nempacboston.org     الموقع اإللكتروني

NORTHEASTERN UNIVERSITY CENTER FOR STEM EDUCATION SUMMER PROGRAM
 يهدف البرنامج إلى تمكين الشباب الذين يدخلون الصفوف الدراسية 6 و 7 و 8 من تطوير وتحقيق إمكاناتهم الكاملة من خالل دعم البرامج التعليمية واالجتماعية والترفيهية

.القائمة على العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
المؤهلين     الصفوف الدراسية 6-8

Dana Hall, 360 Huntington Avenue, Boston     المكان
التاريخ     13 يوليو 14- يوليو

المواقيت     8:00 4:00-
الرسوم     لتغطية تكاليف الموظفين والمستشارين والرحالت الميدانية

Nicolas Fuchs, n.fuchs@northeastern.edu, 617-373-3382     االتصال
.stem.northeastern.edu/summer/nussp/#Apply التسجيل     زيارة الموقع اإللكتروني

www.stem.neu.edu     الموقع اإللكتروني

NORTHEASTERN UNIVERSITY CENTER FOR STEM EDUCATION YOUNG SCHOLARS PROGRAM
 للعلماء والمهندسين المستقبليين فرصة فريدة لتجربة بحثية عملية مدفوعة األجر أثناء الدراسة في المدرسة الثانوية.  Young Scholars Program يوفر برنامج

.البرنامج مفتوح لمقدمي الطلبات من منطقة بوسطن الذين أكملوا الصفوف الدراسية الثانوية األولى والثانية
المؤهلين     طالب المدارس الثانوية الذين أبدوا اهتماًما قوًيا بالرياضيات والعلوم والهندسة

Dana Hall, 360 Huntington Avenue, Boston     المكان
التاريخ     22 يونيو30- يوليو

المواقيت     8:30 4:30-
.الرسوم     مبلغ 150 دوالر، رسوم االلتزام )لتغطية وقت هيئة التدريس)، لكن بخصوص الطالب الذين يحصلون على منحة دراسية بملغ 1000 دوالر يغطوا تكاليفهم الخاصة

Claire Duggan, c.duggan@neu.edu, 617-373-2036     االتصال
.stem.neu.edu/summer/ysp التسجيل     تقدم بطلبك عبر اإلنترنت بحلول 15 مارس على الموقع اإللكتروني

www.stem.neu.edu     الموقع اإللكتروني

NORTHEASTERN UNIVERSITY CENTER FOR STEM EDUCATION IMAGINING THE FUTURE OF TRANSPORTATION (IFTP)
.هي تجربة هندسية مجانية قائمة على المشاريع لمدة أسبوعين لطالب الصف التاسع والعاشر IFTP برنامج

المؤهلين     الصفوف الدراسية 9-10
Dana Hall, 360 Huntington Avenue, Boston     المكان

التاريخ     22 يونيو2- يوليو
المواقيت     8:30 4:00-

الرسوم     مجاني
Nicolas Fuchs, n.fuchs@northeastern.edu, 617-373-8380     االتصال

at stem.northeastern.edu/summer/iftp التسجيل     تقدم بطلبك عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني
www.stem.neu.edu     الموقع اإللكتروني

OCEAN PROTECTION ADVOCACY KIDS, INC. OCEAN ADVENTURES
 في مغامرة ميدانية عملية تستند إلى رحلة علمية وعلوم بحرية وفنية ودعوية. والجديد لدينا في صيف OPAK ينتظركم في برنامجنا مغامرة في المحيط. انضم إلى برنامج

.2020 هو ورش عمل لفئات عمرية ثالث: الطالب الذين يلتحقون بالصفوف، 4-2، 8-5 و12-9. تغطي كل ورشة موضوع جديد من موضوعات المحيط
المؤهلين     الصفوف الدراسية 2-12

Center Hill Road, Plymouth المكان 158
التاريخ     6 يوليو18- أغسطس

المواقيت     -9:00بين 2:30 5:00-
www.opakedu.org/summer-2020 الرسوم     يمكن االطالع على أسعار الرسوم الدراسية الصيفية على الموقع اإللكتروني

Jeffrey Morgan, jmorgan@opakedu.org, 203-521-9537     االتصال
.www.opakedu.org/summer-2020 التسجيل     يرجى التسجيل على الموقع اإللكتروني

www.opakedu.org     الموقع اإللكتروني
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PIXELS AND POLYGONS, INC. DIGITAL ARTS AND ANIMATION SUMMER BOOTCAMP

 الطالب كل ما يحتاجونه لبدء تطوير فنونهم في ألعاب الفيديو، واألفالم المتحركة. ويوفر المعسكر التدريبي الذي Pixels and Polygons ُتعلِّم ورشة العمل الصيفية
 يمتد لمدة أسبوعين مدخاًل للواقع االفتراضي، والنمذجة ثالثية األبعاد، والنحت الرقمي، والرسوم المتحركة للشخصيات، والطباعة ثالثية األبعاد، ويدرس جميع ذلك من

.نفس أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون برنامجنا االحترافي
المؤهلين     ُيشجع الطالب من ذوي الدخل المنخفض أو الخلفيات الممثلة تمثيالً ناقًصا على التقديم، الصفوف الدراسية 9-12

Lexington Street, Auburndale المكان 73
التاريخ     22 يونيو3- يوليو

المواقيت     9:00-3:00
الرسوم     مجاني

Anthony Marquette, info@pixelsandpolygons.org, 617-618-9633     االتصال
 للطالب المسجلين من خالل مدرس مدارس بوسطن العامة أو .www.pixelsandpolygons.org/summer-admissions التسجيل     يرجى التقديم عبر اإلنترنت على
 تقبل الطلبات على أساس مستمر وتغلق فترة تلقي الطلبات بمجرد أن يصل عدد المسجلين .info@pixelsandpolygons.org مسؤولها، راسلنا عبر البريد اإللكتروني على

.)في ورشة العمل إلى السعة المطلوبة )10 طالب
www.pixelsandpolygons.org     الموقع اإللكتروني

SEYMOUR INSTITUTE FOR BLACK CHURCH AND POLICY STUDIES/ELLA J. BAKER HOUSE 
MLK ACADEMIC SUMMER PROGRAM

 لبناء مهارات الطالب في مادة الرياضيات وآداب اللغة اإلنجليزية، وإيقاظ العملية األكاديمية للطالب ومنع MLK Academic Summer Program ُصمم برنامج
 تدهور مستواهم الدراسي خالل فصل الصيف. ويوفر البرنامج للطالب المحرومين اقتصادًيا االستفادة من ممارسة المهارات األكاديمية في شهري يوليو وأغسطس،

.وبالتالي تجنب نزول مستواهم الدراسي في فصل الصيف وبناء مهارات الطالب
المؤهلين     الصفوف الدراسية 5-8

School Street, Dorchester المكان 40
التاريخ     6يوليو 7- أغسطس

المواقيت     8:00-4:00
.الرسوم     رسوم متغيرة تبدأ من 40 دوالر أسبوعًيا لمدة خمس أسابيع

Dr. Jacqueline C. Rivers, jrivers@seymourinstitute.com, 617-803-5455     االتصال
.التسجيل     يرجى التسجيل عبر االنترنت بحلول يوم الجمعة 5 يونيو

www.seymourinstitute.com     الموقع اإللكتروني

SPORTSMEN’S TENNIS AND ENRICHMENT CENTER SUMMER CAMP
.يوفر برنامجنا السباحة والقراءة والطهي بالخارج ورحالت ميدانية ولعب التنس وكرة القدم ولدينا الكثير من األلعاب والتعلم

K2-12 الصفوف الدراسية ،Blue Hill Corridor المؤهلين     الطالب من أحياء بوسطن وخاصة الذين يعيشون في منطقة
Blue Hill Avenue, Dorchester المكان 950

التاريخ     29 يونيو 28- أغسطس
المواقيت     9:00-5:00

الرسوم     مبلغ 205 دوالر / أسبوعًيا، المساعدة المالية متاحة
Charlynne Mines-Smart, cmines-smart@sportsmenstennis.org, 617-288-9092     االتصال
.التسجيل     يمكن للعائالت المهتمة التسجيل عبر اإلنترنت أو االتصال بالرقم 9092-288-617 للحصول على المساعدة

www.sportsmenstennis.org     الموقع اإللكتروني

SPRINGBOARD COLLABORATIVE SPRINGBOARD SUMMER
 هو برنامج مكثف مدته 5 أسابيع يجمع بين تعليم القراءة اليومية وورش العمل األسبوعية لتدريب اآلباء على تدريس القراءة في Springboard Summer برنامج

.المنزل ودورة تدريب دقيقة للمعلمين وهيكل حوافز يمنح أدوات التعلم للعائالت من الكتب إلى األجهزة اللوحية بما يتناسب مع مكاسب الطالب في مجال القراءة
K1-4 المؤهلين     الصفوف الدراسية

Penn Center, Ste 1315, 1500 JFK Blvd., Philadelphia, PA المكان 2
التاريخ     14 يونيو 16- يوليو

المواقيت     8:30-12:30
الرسوم     مجاني

Andrew Karas, a.karas@springboardcollaborative.org, 317-413-9198     االتصال
التسجيل     التسجيل عبر اإلنترنت

www.springboardcollaborative.org     الموقع اإللكتروني
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SUFFOLK UNIVERSITY, COLLEGE OF ARTS & SCIENCES, ART & DESIGN PRE-COLLEGE SUMMER ART PROGRAM

 دراسة الفنون البصرية على مستوى الدراسة الجامعية وإنتاج القطع لسابقة أعمالكم. وبالعمل مع أعضاء هيئة التدريس من برنامجنا الفني، تتعلم مهارات االستوديو
 األساسية التي من شأنها تعزيز قدرتك على التواصل بصرًيا، وتجربة الساحة الفنية في بوسطن من خالل الرحالت الميدانية، ويمكنك التعرف على عملية القبول بالمدرسة

.الفنية
المؤهلين     الصفوف الدراسية 10-12

Ashburton Place, Boston المكان 8
التاريخ     7 يوليو 6- أغسطس

المواقيت     الثالثاء والخميس 10:00-3:00
 Suffolk الرسوم     مبلغ 1.275 دوالًرا يتضمن التدريس واآلالت ومحاضرات للضيوف والرحالت الميدانية. ويتحمل الطالب مسؤولية وجبات الطعام والتنقل من وإلى

University.
Virginia Lane, vlane@suffolk.edu, 617-994-4233     االتصال

 ويمكن إرسال ملف بي دي إف القابل للتحميل أو مسحه ضوئًيا أو إرساله بالبريد اإللكتروني، .www.suffolk.edu/pre_college التسجيل     التسجيل عبر اإلنترنت على
Virginia Lane  كما هو موضح في النموذج. يمكن توجيه األسئلة إلى السيدة/ فرجينيا لين

www.suffolk.edu/cas/degrees-programs/art-design     الموقع اإللكتروني

TENACITY SUMMER TENNIS & READING PROGRAM
 المنعقد في 23 حديقة )Summer Tennis & Reading Program (STRP ما يقرب من 5000 شاب من بوسطن من خالل برنامج Tenacity يخدم برنامج

.عامة في جميع أنحاء المدينة. وُيقدم هذا البرنامج الديناميكي المجاني صباًحا في يوم واحد أسبوعًيا خالل فصل الصيف وبعد الظهيرة
.المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 16-6عاًما من الشباب الذين يعانون من نقص الخدمات في بوسطن

Everett St, Boston المكان 38
التاريخ     6 يوليو 14- أغسطس

المواقيت     12:00-9:00 و 1:00-4:00
الرسوم     مجاني

Drew Hendrickson, drewhendrickson@tenacity.org, 617-699-7236     االتصال
.tenacity.org التسجيل     التسجيل عبر اإلنترنت على

www.tenacity.org     الموقع اإللكتروني

THE CALCULUS PROJECT THE CALCULUS PROJECT AND LEADERSHIP ACADEMY
 هو برنامج إثراء صيفي دقيق يحضر الطالب للنجاح في مادة الرياضيات من المستوى الرفيع.  The Calculus Project and Leadership Academy برنامج

.ويشارك الطالب في التجارب الميدانية التي تسمح لهم بفهم كيفية تطبيق الرياضيات على أرض الواقع وااللتقاء في الحرم الجامعي أحد أيام السبت من كل شهر

المؤهلين     الطالب من األعراق األخرى والطالب من ذوي الدخل المنخفض، الصفوف الدراسية 6-12
Pond Street, Randolph المكان 168

التاريخ     6 يوليو 14- أغسطس
المواقيت     9:00-2:00

.الرسوم     مبلغ 300 دوالر، تساعد الرسوم في تغطية رسوم التدريس، ورسوم استئجار الغرف، والغداء، واللوازم، والتكاليف المرتبطة بالرحالت الميدانية
Adrian Mims, thecalcproject@gmail.com, 617-594-4851     االتصال

.التسجيل     يحدد الطالب المؤهلين للبرنامج من قبل مديريهم ومستشاري التوجيه والمعلمين في مدارسهم
الموقع اإللكتروني     الموقع قيد اإلنشاء

THOMPSON ISLAND OUTWARD BOUND EDUCATION CENTER BPS SUMMER EXPEDITIONS
 برامج صيفية ليلية تشجع مهارة القيادة والعمل الجماعي والمرح والمغامرة. وتشمل األنشطة رياضة التجديف Thompson Island Outward Bound يقدم برنامج

 يعيش الطالب في الهواء الطلق ويقوموا بالتخييم والطهي، وتعلم مهارات المالحة .Boston Harbor Islands بالكاياك وحزم حقائب الظهر والتسلق بين جزر
.والتجديف، واإلشراف البيئي

 المؤهلين     الصفوف الدراسية 6-8
Drydock Ave, South Boston المكان 21

التاريخ     30 يونيو15-أغسطس
 الرسوم     مجاني

Jon Hislop, jhislop@thompsonisland.org, 617-830-5144     االتصال
 Jon التسجيل     نقوم بتسجيل الطالب أوالً من المدارس الشريكة األساسية، لكننا سنقبل الطالب من مدارس بوسطن العامة األخرى. يرجى االتصال يالسيد بجون هيسلوب

Hislop حول فرص التسجيل.
www.thompsonisland.org     الموقع اإللكتروني



Boston Public Schools      Summer Stuff 2020      PartnerBPS.org/summer22
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THOMPSON ISLAND OUTWARD BOUND EDUCATION CENTER GREEN AMBASSADOR PROGRAM

 للشباب في بوسطن خبرة في ،National Parks of Boston بالشراكة مع ،Thompson Island Outward Bound Education Center يوفر برنامج
 لتطوير المهارات الحياتية، وتجهيز القوى العاملة، واإلشراف البيئي، مع توفير التدريب المهني في Green Ambassadors قطاع الوظائف الخضراء. وُصمم برنامج

.المجاالت الخضراء المستقبلية
 المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاًما، الشغوفين بالعمل في الهواء الطلق، وتطوير مهارات القيادة والتعلم عن اإلشراف البيئي. يجب عليهم أيًضا إظهار

.أخالقيات العمل القوية وااللتزام بإتمام البرنامج كاماًل
Dry Dock Ave., Ste. 320W, Boston المكان 21

التاريخ     30 يونيو7- أغسطس
المواقيت     5:00-7:45 أيام الثالثاء – أيام الجمع

 خدمة المواصالت     متوفرة
 الرسوم     مجاني

Jay Esty, jesty@thompsonisland.org, 617-830-5136     االتصال 
 thompsonisland.org/programs/green-ambassadors التسجيل     التسجيل عبر األنترنت على الموقع اإللكتروني

www.thompsonisland.org     الموقع اإللكتروني

TRIANGLE, INC. THE CULINARY CAREER PATHWAY PROGRAM 
 مسارات وظيفية قائمة على نظام الساعات المعتمدة في فنون الطهي. ويتعلم الطالب مهارات عملية في المطبخ وتتاح لهم الفرصة الختبار Triangle, Inc يقدم برنامج

.ServSafe Food Handler Certification شهادة
 من ذوي اإلعاقة أو الذين يدرسون برنامج تربوي فردي، مؤهلين للعمل BPS المؤهلين     يكون الطالب الذين يبلغ عمرهم 18 عاًما أو يزيد، أو طالب مدارس بوسطن العامة

في الواليات المتحدة
New Rutherford Ave, Boston المكان 250

 التاريخ     1 يونيو- 1يوليو
 المواقيت     8:00-3:00

 الرسوم     مجاني
Stephanie McGrath, smcgrath@triangle-inc.org, 781-388-4349     االتصال 

)Stephanie McGrath) التسجيل     يرجى االتصال بالسيد ستيفاني مكغراث
triangle-inc.org     الموقع اإللكتروني

UMASS BOSTON PRE-COLLEGIATE PROGRAMS UPWARD BOUND PROGRAM
 والذي يحضر الطالب من ذوي الدخل المنخفض والجيل ،Federally Funded TRiO هو برنامج  UMass Boston Upward Bound Program برنامج

 األول بدعم أكاديمي واجتماعي لضمان تخرجهم بنجاح من المرحلة الثانوية والجامعية. وتشمل الخدمات، التجهيز الختبار الكلية وطلب المعونة المالية وبرنامج إقامة
.صيفية لمدة ستة أسابيع

 West أو Urban Science Academy أو Madison Park أو Burke أو Excel المؤهلين     الطالب الذين يتراوح عمرهم بين 19-13 عاًما، الطالب الحالين في
Roxbury Academy.

Morrissey Blvd., Dorchester المكان 100
التاريخ     21 يونيو- 15 أغسطس

المواقيت     البرامج السكنية: مساء األحد إلى بعد ظهر الجمعة
خدمة المواصالت     متوفرة

 الرسوم     مجاني 
Stephanie McGrath, smcgrath@triangle-inc.org, 781-388-4349     االتصال

_www.umb.edu/editor_uploads/images/academic_support_services/upward_bound/Application التسجيل     يرجى التقديم عبر الرابط
UpwardBound.pdf.

www.umb.edu/academics/vpass/support_programs     الموقع اإللكتروني

UMASS BOSTON PRE-COLLEGIATE PROGRAMS URBAN SCHOLARS
 لطالب المرحلة الثانوية المجتهدين أكاديمياً، خاصًة الطالب من ذوي الدخل المنخفض واألقليات - الموارد الالزمة للدخول إلى تعليم ما بعد  Urban Scholars يوفر

.المرحلة الثانوية وإكماله بنجاح
المؤهلين     الطالب مع المعدل التراكمي حوالي 3.0، الصفوف الدراسية 9-12

Morrissey Blvd., Boston المكان 100
التاريخ     21 يونيو- 15 أغسطس

المواقيت     9:00-5:00
خدمة المواصالت     متوفرة

 الرسوم     مجاني 
Jamie Morrison, jamie.morrison@umb.edu, 617-297-6961     االتصال

_www.umb.edu/editor_uploads/images/academic_support_services/urban_scholars/Application التسجيل     يرجى التقديم عبر الرابط
UrbanScholars.pdf.

www.umb.edu/academics/vpass/support_programs     الموقع اإللكتروني



Boston Public Schools      Summer Stuff 2020      PartnerBPS.org/summer 23

المعسكرات الصيفية والبرامج
URBANO PROJECT YOUTH ARTIST PROJECT

 أو فنان ممارس محترف  Artist in Residence طالب مدرسة بوسطن الثانوية بالفنانين العاملين. ويقود هذا الفصل برنامج Youth Artist Projects يربط برنامج
.الحالي تصميم األزياء المستدامة، ورواية القصص، وكتابة وإنتاج مسلسالت تبث شبكة اإلنترنت YAP آخر . ويشمل برنامج

المؤهلين     الصفوف الدراسية 9-12
Germania St., Jamaica Plain المكان 29

   التاريخ     29 يونيو- 4 سبتمبر
 المواقيت     6:30-3:30، يومان أسبوعًيا

Anthony Pena, anthony@urbanoproject.org, 617-983-1007     االتصال
 urbanoproject.org التسجيل     تفاصيل التسجيل على الموقع اإللكتروني

www.urbanoproject.org     الموقع اإللكتروني

VALEO FUTBOL CLUB BOSTON SUMMER CAMP
 تركز على تطوير الرياضيين التنافسيين والمواطنين البارزين والقادة األقوياء. ونؤكد )c( (3) هي مؤسسة تعليم وتدريب رياضية غير هادفة للربح VFC 501 مؤسسة

.على قيم العمل الجماعي واالنضباط وااللتزام واالحترام والقيادة حيث نهدف إلى إحداث تغيير في حياة أوالدنا وبناتنا في الحياة الواقعية والفصل الدراسي
K0-12 المؤهلين     الصفوف الدراسية

Columbia Rd, Boston المكان 270
التاريخ     6 يونيو- 6 أغسطس

 المواقيت     9:00-3:00
.الرسوم     150 دوالًرا في األسبوع، يحصل سكان بوسطن على خصم تلقائي بنسبة %15. ونقدم المساعدات المالية القائمة على االحتياجات ويوجد خصومات األخوة

Nathan Stern, nathan@valeofc.com, 419-349-0861     االتصال
التسجيل     يرجى التسجيل عبر اإلنترنت. لمزيد من المعلومات، اتصل بالسيد/ ناثان ستيرن

www.valeofc.com/boston     الموقع اإللكتروني

YOUNG QUEENS AND KINGS SCHOLAR PROGRAM 
 على التطور االجتماعي العاطفي للشباب في البرنامج من خالل Thomas A. Edison في  Young Queens and Kings Scholar Program يركز برنامج

.دوائر التعلم وفرص اإلثراء التعليمية. ومن خالل هذا البرنامج التمكيني، ابتكر الطالب أيًضا مهارات ريادة األعمال المستفادة من خالل إنشاء صحفهم الخاصة
المؤهلين     الصفوف الدراسية 3-8

Glenmont Road, Brighton المكان 60
التاريخ     6 يوليو- 6 أغسطس

المواقيت     3:10-8:30 االثنين - الخميس
الرسوم     مجاني

Krystal Semper, ksemper@bostonpublicschools.org, 617-823-9302     االتصال
 .التسجيل     التسجيل على أساس مستمر. يتعامل كال المديرين مع التسجيل وأية أسئلة. ويعمل المديرون أيًضا مع األسر ودخلهم لتحديد رسوم التسجيل

www.youngqueensandkings.com     الموقع اإللكتروني

YOUTH AND FAMILY ENRICHMENT SERVICES SUMMER YOUTH BUILDERS PROGRAM
 الدعم األكاديمي المكثف واإلثراء الثقافي، بما في ذلك التعليم الموسيقي لعدد 70 شاًبا خالل فصل  YoFES Youth Builders Summer Program  يوفر برنامج

.الصيف
K1-8 المؤهلين     متعلمي اللغة اإلنجليزية الصفوف الدراسية

Mattahunt and Hennigan Schools     المكان
التاريخ     6 يوليو- 7 أغسطس

 المواقيت     8:30-2:00
الرسوم     مبلغ 175 دوالر / اسبوعًيا

Mishella Etienne-Campbell, metienne-campbell@yofes.org, 781-964-7557     االتصال
.التسجيل     التسجيل عبر األنترنت

www.yofes.org     الموقع اإللكتروني
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... للمساعدة في العثور على مخيم لألطفال ذوي اإلعاقة، اتصل

FEDERATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
.أكثر من 200 مخيم لألطفال ذوي اإلعاقة FCSN’s  Summer Fun Camp Directory  يسرد دليل المخيمات الصيفية

    .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

المخيمات والبرامج لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
ً  في حين أن العديد من المخيمات يمكن أن تستوعب األطفال ذوي اإلعاقة، فهذه مصممة لمساعدة األطفال الذين يواجهون تحديات محددة طبيا

.وغيرها. إذا كنت ال تستطيع تحمل مصاريف المخيم، أسأل دائما عن المساعدات المالية

BOSTON PUBLIC SCHOOLS EXTENDED SCHOOL YEAR
 ويطبقها خالل فصل الصيف. ويطلب  )Extended School Year (ESYعلى السنة الدراسية الممتدة  BPS Office of Special Education يشرف مكتب

 من ذوي اإلعاقات من أجل الحصول على مهمة في هذا البرنامج. يهدف هذا البرنامج إلى تقليل التراجع الكبير في المهارات خالل BPS لطالب IEP Team قرار
.فصل الصيف بسبب اإلعاقة

 .IEP Team المؤهلين     الطالب الذين يحتاجون لسنة دراسية ممتدة وفق قرار فريق
التاريخ     6 يوليو - 7 أغسطس

 .المواقيت     5 ساعات/ يومًيا، 5 أيام/ أسبوعًيا؛ تخطر األسر بالساعات الخاصة بالموقع قبل البرنامج
IEP خدمة المواصالت     كما يحدد

.الرسوم     مجاني، يقدم وجبتي فطار وغداء 
 .االتصال     لطرح األسئلة حول األهلية، يرجى االتصال بمعلم الطالب أو منسق التعليم الخاص أو مدير المدرسة أو مكتب التعليم الخاص

ITALIAN HOME FOR CHILDREN SUMMER CAMP
.مخيم صيفي لألطفال ذوي االحتياجات العاطفية والسلوكية

 المؤهلين     الصفوف الدراسية 7-1، الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 12-6. األطفال ذوو االحتياجات العاطفية / السلوكية التي ال يمكن أن تعمل بشكل جيد في برنامج مخيم
 .صيفي منتظم. األطفال لدى قسم األطفال واألسر  و قسم الصحة العقلية

Centre Street, Jamaica Plain المكان 1125
خدمة المواصالت     متوفرة

التاريخ     6 يوليو - 28 أغسطس
المواقيت     9:00-3:00

 الرسوم     متغيرة
 الموعد النهائي     30 إبريل

Nicole Chester, 617-524-3116 x395, nchester@italianhome.org     االتصال
.التسجيل     التسجيل عبر االنترنت

www.italianhome.org     الموقع اإللكتروني

JUDGE BAKER CHILDREN’S CENTER CAMP BAKER
 هو برنامج مدته ستة أسابيع يعلم األطفال طرًقا فعالة إلدارة اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وغيرها من مشكالت السلوك. يزدهر  Camp Baker برنامج
 ألن نهجنا مصمم لمساعدة األطفال المصابين  Camp Baker األطفال الذين يعانون من نقص االنتباه وفرط النشاط واالندفاع والعجز في المهارات االجتماعية في

 باضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة. أحد األهداف الرئيسية لبرنامجنا هو زيادة السلوكيات اإليجابية والمالئمة بحيث يمكن لألطفال االستمتاع بصيف ممتع وناجح.
 ويتلقى المخيمون طوال اليوم قدراً هائالً من التعزيز اإليجابي والثناء على السلوكيات المناسبة في المهمة. ويسمح لألطفال، الذين عانوا في بعض األحيان في مخيمات أكثر

 .تقليدية، بقضاء تجربة ناجعة. وهناك جانب آخر مهم من البرنامج يتمثل في وضع حد واضح ومتناسق
 .المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12

Carby Street, Westwood المكان 80
التاريخ     8 يوليو - 14 أغسطس

المواقيت     8:30-4:00
خدمة المواصالت     متوفرة

 الرسوم     مبلغ 5500 دوالر لبرنامج مدته 6 أسابيع يعين فيه لكل 1:2 من األطفال طاقم عمل مدرًبا تدريباً عاليا ومؤهالً. تغطي هذه التكلفة أيًضا السباحة مرتين في اليوم،
 واألنشطة الرياضية والفنية الممتعة، والتعليم األكاديمي، والنقل بالحافلة، و16  ساعة من تدريب الوالدين شخصياً طوال الصيف والعام الدراسي، حيث نقدم رعاية األطفال والطعام.

 .وتتاح بعض المساعدات القائمة على االحتياجات
Sarah Tannenbaum, stannenbaum@jbcc.harvard.edu, 617-278-4286     االتصال

التسجيل     أكمل الطلب عبر اإلنترنت وادفع رسوم المعالجة غير القابلة لالسترداد بقيمة 50 دوالًرا
jbcc.harvard.edu     الموقع اإللكتروني
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مراكز بوسطن للشباب واألسر
 بالشراكة مع المجالس المحلية غير الربحية، شبكة تضم 30 مركًزا ،)Boston Centers for Youth & Families (BCYF  تدير مراكز بوسطن للشباب واألسر

 اجتماعًيا و18 مجّمًعا وشاطًئا واحًدا. الصيف هو موسم مزدحم حيث يبلغ متوسط عدد الشباب الملتحقين في البرامج 2000 شاب واآلالف كذلك في البرامج واألنشطة اليومية.
 تفضل بزيارتنا .Board of Health يقدم الكثير من هذه البرامج الوجبات وُيقبل بها قسائم الدفع أو تكون رسومها متغيرة.  جميع المخيمات مرخصة من قبل مجلس الصحة

.Boston.gov/BCYF على الموقع اإللكتروني

.فيما يلي بعض البرامج التي تقدمها مراكز بوسطن للشباب واألسر

ADVENTURE GIRLS
 الفتيات في مهمة مغامرة وقيادة تمتد لمدة أربعة أسابيع في Adventure Girls يشرك برنامج

 الهواء الطلق. ُيبدأ في كل أسبوع بورش عمل تناقش موضوعات احترام الذات والعالقات الصحية
 والتغذية واللياقة البدنية، وتنتهي بمغامرة ملحمية مثل المشي لمسافات طويلة وتسلق الصخور

.والتجديف
 .المؤهلين     الفتيات التي يتراوح عمرهن بين 12-9عاًما

BCYF Blackstone     المكان
Boston.gov/BCYF-Adventure-Girls or call 617-635-4920 x2155     االتصال

CAMP JOY
 فرًصا منظمة يومية للمشاركين لتكوين صداقات جديدة واالستمتاع والتعلم Camp Joy يوفر

.والنمو خالل أشهر الصيف
 المؤهلين     الطالب من سكان بوسطن الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و22 عاًما من ذوي اإلعاقات

 .وأخواتهم
BCYF Madison Park and Ohrenberger Community Centers     المكان
Boston.gov/BCYF-Camp-Joy or call 617-635-4920 x2402     االتصال

GIRLS NIGHTS
 New England فاعليات ممتعة للفتيات من جميع األعمار. تشمل األنشطة التجريبية

Aquarium، و Franklin Park Zoo، و Boston Bowl،و Laser Quest(جديد)،و 
Codzilla،و JP Licks Ice Cream Social،و Rock Climbing & BBQ، و Chez 

Vous.
 .المؤهلين     الفتيات، تعتمد األعمار على النشاط

Boston.gov/BCYF-Girls or call 617-635-4920 x2314     االتصال

BLOCK PARTIES
 وشركاؤنا جًوا من المرح لحيكم السكني، بما في ذلك الموسيقى واأللعاب واألنشطة BCYF تضفي

.العملية ومعلومات البرمجة القّيمة وطهي الطعام بالخارج
 المؤهلين     جميع األعمار

Boston.gov/BCYF     االتصال

SUPERTEENS
 يلهم هذا البرنامج الذي يستمر لمدة ستة أسابيع ويشجع المراهقين على بدء رحلة قيادية من خالل
 األنشطة التعليمية والترفيهية والرحالت الميدانية ومشاريع الخدمة. يطور المراهقون أيًضا أساًسا
 قوًيا لمهارات ما قبل التوظيف ويشاركون في الخبرات التي تساعد على ضمان النجاح في أولى

 وظائفهم. المراهقون الذين يستوفون جميع متطلبات البرنامج مؤهلون للحصول على راتب في نهاية
.فصل الصيف

.المؤهلين     مراهقي بوسطن الذين تتراوح أعمارهم بين 13-14
BCYF المكان     أغلب مراكز

Boston.gov/BCYF-SuperTeens or call 617-635-4920 x2401     االتصال

SNAP SHOT
 تعلم جميع جوانب التصوير تحت رعاية مصور محترف. يشتمل البرنامج على زيارات إلى

 المعارض الفنية والمتاحف و “رحالت السفاري الفوتوغرافية” حول بوسطن، ويمنح المراهقين
.في بوسطن BCYF الفرصة للعمل “كمصورين موظفين” للعديد من برامج وفاعليات

.المؤهلين     مراهقي بوسطن الذين تتراوح أعمارهم بين 18-16 عاًما
Boston.gov/BCYF-SnapShot or call 617-635-4920 x2209     االتصال

GIRLS LEADERSHIP CORPS
 الفتيات كقادة نظراء لتطوير ودعم البرامج التي تركز على النوع االجتماعي في GLC يشرك برنامج

.مراكزنا، وقيادة مبادرات خدمة المجتمع، والعمل مع أقرانهم الذين يمثلون جميع أحياء بوسطن
.المؤهلين     الفتيات التي يتراوح عمرهن بين 15-13 عاًما

Boston.gov/BCYF-Girls or call 617-635-4920 x2314     االتصال

مراكز بوسطن للشباب والعائالت
    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 
Holland CC     617-635-5144 

Leahy-Holloran CC     617-635-5150 
Marshall CC     617-635-5141 

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 
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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BOSTON CITYWIDE BASEBALL LEAGUE
 تتنافس برامج لعبة البيسبول للشباب من مختلف األحياء في دوري البيسبول الممتد على مستوى المدينة. وُتلعب المباريات في إحدى ليالي األسبوع حصرًيا في حديقة

Moakley Park, South Boston.
المؤهلين     الذين يتراوح عمرهم بين 12-9 عاًما

Columbia Rd, South Boston المكان 1005
التاريخ     6 يوليو - 21 أغسطس

المواقيت     5:45-8:00
Charles, Charles.Conners@Boston.gov, 617-961-3093     االتصال

FENWAY CHALLENGE
 فرصة للشباب للتنافس بين أقارنهم من ذات السن بشأن مهارات البيسبول مثل الركض Boston Red Sox الذي ترعاه Fenway Challenge يمثل برنامج

.مع تكريمهم الميداني  Sox game األساسي والرمي والضرب. الفائزون األوائل يفوزون بتذاكر
المؤهلين     الذين يتراوح عمرهم بين 12-7 عاًما

Various Locations, Boston     المكان
التاريخ     6 يوليو - 14 أغسطس

المواقيت     10:00-12:00
Charles, Charles.Conners@Boston.gov, 617-961-3093     االتصال

redsox.com/fenwaychallenge     التسجيل

EAST BOSTON SPORTS AND RECREATION CENTER
 .في هذا البرنامج، يشارك الشباب في أنشطة خاضعة لإلشراف بما في ذلك األلعاب الرياضية واأللعاب والفنون والحرف. ويوصى بالتسجيل المسبق

.المؤهلين     الذين يتراوح عمرهم بين 14-8عاًما
Porter St., East Boston المكان 143

التاريخ     6 يوليو - 14 أغسطس
المواقيت     9:00-3:00

Damien, damien.margardo@boston.gov, 617-961-3083     االتصال
www.boston.gov/parks     التسجيل

BOSTON NEIGHBORHOOD BASKETBALL CHALLENGE
.تواجه فرق كرة السلة بعضها البعض أسبوعًيا للتنافس على لقب بطولة الدوري في ثالثة أقسام للفتيان والفتيات

 .المؤهلين     الذين يتراوح عمرهم بين 18-6 عاًما
City-wide, Boston     المكان
التاريخ     6 يوليو - 21 أغسطس

المواقيت     5:00-10:00
Charles, Charles.conners@Boston.gov, 617-961-3093     االتصال

BOSTON NEIGHBORHOOD SOCCER LEAGUE
.تقدم لالعبي كرة القدم الشباب الفرصة لتطوير مهاراتهم في لعبة كرة القدم

.المؤهلين     الذين يتراوح عمرهم بين 14-6 عاًما
Hyde Park Avenue, Boston المكان 365

التاريخ     6 يوليو - 14 أغسطس
المواقيت     5:00-9:00

Woodley, woodley.auguste@boston.gov, 617-961-3084     االتصال

ARTS & CRAFT WORKSHOPS
 تتيح ورش العمل، التي يقودها فنان محلي، للمقيمين من جميع األعمار الفرصة لالستمتاع بحدائقنا المجاورة، بينما تستمتع أيًضا بمشاريع الفنون والحرف الممتعة

.والمتميزة
.المؤهلين     الذين يتراوح عمرهم بين 10-3عاًما

Varies every day, Boston     المكان
التاريخ     6 يوليو - 14 أغسطس

المواقيت     10:00-12:00
Nora Doherty, parks@boston.gov, 617-635-4505     االتصال

 .parks@boston.gov التسجيل     التسجيل عن طريق البريد اإللكتروني على الموقع اإللكتروني

حدائق بوسطن واالستجمام
.توفر إدارة مدينة بوسطن للمنتزهات واالستجمام برامج رياضية وفنية مجانية طوال فصل الصيف

apm.activecommunities.com/cobparksandrecdepart :التسجيل عبر اإلنترنت على
Parks & Recreation  617-635-4505 /  www.boston.gov/departments/parks-and-recreation
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حدائق بوسطن واالستجمام
PUPPET SHOWS IN THE PARKS

 .في ورش عمل األطفال المختلفة. تعال وشاهد عروض الدمى غريبة األطوار التي ستجلب السعادة لجميع األطفال Marionette Puppet Show مسلسل
.المؤهلين     الذين يتراوح عمرهم بين 10-3عاًما

Various Parks throughout the City, Boston     المكان
التاريخ     9 يوليو - 21 أغسطس

المواقيت     11:00
Nora Doherty, parks@boston.gov, 617-635-4505     االتصال

WHITE STADIUM SPORTS CENTER
.برنامج صيفي مجاني تتوفر فيه فرص للشباب للمشاركة في األنشطة الرياضية

.المؤهلين     الذين يتراوح عمرهم بين 14-7 عاًما
Walnut Avenue, Roxbury المكان 450

التاريخ     6 يوليو 21- أغسطس
المواقيت     8:30-3:00

Woodley, woodley.auguste@boston.gov, 617-961-3084     االتصال

MAYOR’S CUP BASEBALL TOURNAMENT
 Moakley Park, South يتنافس الشباب الممارسين للعبة البيسبول من جميع أنحاء المدينة في هذه البطولة المثيرة. وتعقد في ،Boston Red Sox برعاية

Boston  و Parkway Little League و  West Roxbury.
.المؤهلين     الصفوف الدراسية 12-9عاًما

Moakley Park, South Boston     المكان
التاريخ     11 يوليو 28- يوليو

المواقيت     7:00-8:00
Charles, Charles.Conners@Boston.gov, 617-961-3082     االتصال

  .التسجيل     يرجى االتصال بالسيد /تشارلز

MAYOR’S CUP SOFTBALL TOURNAMENT
!للكرة اللينة الشبابية من جميع أنحاء المدينة في هذه البطولة التاريخية P&G Gillette تتنافس برامج ،Boston Red Sox Foundation برعاية

.المؤهلين     الفتيات الذين يتراوح عمرهن بين 18-9عاًما
Westminster Street, Hyde Park     المكان

التاريخ     10 يوليو 19- يوليو
المواقيت     8:30-3:00

Jennifer Widener, Jennifer.Widener@boston.gov, 617-961-3047     االتصال

RED SOX EXPERIENCE
 للمشاركين مهارات لعبة البيسبول المختلفة خالل مشاركتهم بأكثر صاالت اللعة شعبية بدوري لعبة البيسبول الرئيسي. حيث  Red Sox Experience ٌيدرس برنامج

 .ومناطقهم المفضلة. يتطلب التسجيل المسبق Fenway Park يجتاز األطفال القواعد ورمي الكرة بمنطقة اإلحماء وضرب الكرة بقفص المضرب والتجول داخل
.المؤهلين     الصفوف الدراسية 7-12

Fenway Park, Boston     المكان
 التاريخ     10 أغسطس 14- أغسطس

المواقيت     10:00-12:00
Charles, Charles.Conners@Boston.gov, 617-961-3093     االتصال

التسجيل     التسجيل المسبق مطلوب. يرجى االتصال بالسيد/ تشارلز

JUNIOR GOLF DAILY LESSONS
 يوفر هذا البرنامج الرائد التعليم األساسي في أساسيات لعبة الجولف التي يدرسها المحترفون في دورتين بلديتين في مدينة بوسطن. ويوفر هذا البرنامج الدروس األساسية

 .Hyde Park و  Dorchester .في أساسيات لعبة الغولف. وتوفر المعدات ويتطلب التسجيل المسبق مقدًما
.المؤهلين     الذين يتراوح عمرهم بين 12-7 عاًما

West Street, Boston المكان 420
 التاريخ     7 يوليو 20- أغسطس

المواقيت     10:00-9:00 أو 10:30-11:30
Jennifer, Jennifer.Widener@boston.gov, 617-961-3047     االتصال

SOUTH BOSTON SUMMER RECREATION SPORTS CENTER
 في هذا البرنامج، يشارك الشباب في أنشطة خاضعة لإلشراف بما في ذلك األلعاب الرياضة واأللعاب والفنون والحرف. يمكن للوالدين تسجيل أطفالهم ليوم واحد أو أسبوع

.أو الصيف بأكمله
.المؤهلين     الصفوف الدراسية 7-14

E 1st Street, Boston المكان 775
 التاريخ     6 يوليو 14- أغسطس

 المواقيت     9:00-3:00
Mavrick, Mavrick.afonso@boston.gov, 617-961-3039     االتصال

.التسجيل     التسجيل أو االلتحاق
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Y” YMCA Day Camps“ الصيف في
 على عملية مشاركة األطفال وأمنهم وصحتهم وتعلمهم. ونركز في المقام األول على جعل الصيف أكثر Y“ DAY CAMP” يحافظ برنامج
 ويرجى االتصال بفرعكم المحلي لمزيد من التفاصيل. يعقد المعسر هذا .ymcaboston.org  متعة. يرجى االتصال بجميع الفروع في

.الصيف بتاريخ 29 يونيو - 4 سبتمبر، 8:00 ص - 6:00 م
 الناس من جميع األعمار والخلفيات والقدرات والمداخيل واألجناس لجعل رسوم مخيمات ميسرة لألسر التي تحتاجها. أحصل YMCA يخدم 
 أو ymcaboston.org/camps يقبل المنح. سجل في YMCA الترحيب الخاص بك. ال YMCA على طلب مساعدة مالية في مركز
 المحلي الخاص بك. التسجيل عبر اإلنترنت غير متاح ألولئك الذين يتلقون المساعدات المالية ؛ يرجى التسجيل في فرع YMCA في فرع

YMCA المحلي الخاص بك. 

 OVERNIGHT CAMPS  المعسكرات الليلية
  Pleasant Valley و  Northwoods وهي  YMCA تحظى معسكرات

 بشعبية كبيرة بين المراهقين   New Hampshire في  Sandy Island و
 في بوسطن. ويمكنكم معرفة المزيد حول برامج التدريب على القيادة، واألنشطة

.على االنترنت Y الخارجية، وتطوير الشخصية، والمزيد على موقع مخيم
Jen Grande, JGrande@ymcaboston.org, 617-939-5103     االتصال

bostonycamps.org     الموقع اإللكتروني

CAMP @ THE PARKWAY Y
.k0-8 المؤهلين     الصفوف الدراسية

Centre St, West Roxbury المكان 1972
 خدمة المواصالت     متوفرة

Rachel, RCavella@ymcaboston.org, 617- 981-2351   االتصال

URBAN ADVENTURE CAMP - HUNTINGTON AVENUE
.k2-8 المؤهلين     الصفوف الدراسية

Huntington Avenue, Boston المكان 316
Kelly, 617-536-7800, kmaclean@ymcaboston.org     االتصال

CAMP @ EAST BOSTON ASHLEY STREET
.k1-8 المؤهلين     الصفوف الدراسية

Ashley Street, East Boston المكان 54
Elvin, EArgueta@ymcaboston.org     االتصال

CAMP @ THE MENINO Y
.k2-8 المؤهلين     الصفوف الدراسية

River Street, Hyde Park المكان 1137
Jose, JCorreia@ymcaboston.org, 617-548-8063     االتصال

CAMP @ THE OAK SQUARE Y
.k0-8 المؤهلين     الصفوف الدراسية

Washington Street, Brighton المكان 615
Katie, 617-782-3535, kcoach@ymcaboston.org     االتصال

DORCHESTER SUMMER CAMP – EXPLORERS
.k2-8 المؤهلين     الصفوف الدراسية

Washington Street Dorchester المكان 776
Kelly, 617-436-7752, kmaclean@ymcaboston.org     االتصال

ROXBURY SUMMER CAMP – EXPLORERS
.k1-8 المؤهلين     الصفوف الدراسية

MLK Blvd, Roxbury المكان 185
Maggie, MMattaini@ymcaboston.org, 617-620-0292   االتصال

CAMP @ PONKAPOAG OUTDOOR CENTER
 .المؤهلين     الصفوف الدراسية 8-2. الذين تتراوح أعمارهم 7-12

Blue Hills, Canton, MA     المكان
خدمة المواصالت     متوفرة

Devin Collins-Ives, 781-439-0032     االتصال

CAMP @ WANG YMCA (CHINATOWN)
k2-8 المؤهلين     الصفوف الدراسية

Oak Street West, Boston المكان 8
Jen, 617-426-2237, jkelly@ymcaboston.org     االتصال

TEEN DEVELOPMENT @ THE Y
SUMMER INITIATIVE – FREE SUMMER MEMBERSHIPS 

FOR HIGH SCHOOL STUDENTS
 أبوابها على نطاق أوسع. ويستفيدYMCA  بمجرد انتهاء الموسم الدراسي، تفتح
 جميع الشباب من البناء والمكان اآلمن حيث يمكنهم أن يكونوا نشيطين وصحيين
  YMCA of Greater Boston ومشاركين في أدوار إيجابية. يوفر برنامج

 للشباب من جميع الخلفيات وجميع مستويات الدخل إمكانية الوصول إلى التعلم خارج
 الفصل الدراسي، بما في ذلك برامج الرياضة واللياقة البدنية، وفاعليات المراهقين،

.وفرص التطوع والقيادة
 المؤهلين     المراهقين الذين تتراوح أعمارهم 19-13* )*إذا ما زال في المدرسة

)الثانوية
 المطلوب     البطاقة الشخصية سارية المفعول. يحتاج المراهقون تحت سن 18 عاًما

 .إلى توقيع ولي األمر / الوصي

YOUTH EMPLOYMENT COMMITMENT –  
MEANINGFUL EMPLOYMENT

 نجهز في هذا البرنامج الشباب لسوق العمل من خالل توفير فرص عمل لهم. وتشمل
 وظائف المبتدئين، على سبيل المثال ال الحصر، حارس اإلنقاذ ومدرب السباحة

 .ومدرب رياضي وقائد مراقبة األطفال ومستشار المعسكر والمزيد
المؤهلين     األعمار الذين يزيد عمرهم عن 16 عاًما

Roxbury YMCA                     617-318-1416                  األماكن
Dorchester YMCA     617-436-7750 x1816

Menino YMCA (Hyde Park(                    617-992-8255
Charlestown YMCA                    781-808-8026

Egleston/Achievers YMCA                    781-808-8026
Huntington YMCA                    617-927-8139

Wang YMCA (Chinatown(                   617-904-6168
East Boston YMCA                    617-418-8321
Oak Square YMCA                    781-670-0135

Parkway YMCA (West Roxbury(                   781-727-0773

 بعرض PIC أو ABCD أو DYEE هل تعلمون بأنه إذا تقدمتم بطلب لـ *
 المحلي لديكم. YMCA الحصول على وظيفة، يمكن تعيينكم في وظيفة في معسكر

.إذا كنت ترغب في قضاء الصيف معنا ،)YMCA) اسأل وكالتكم المحلية عن

 : 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
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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

 بذكراه الثانية والعشرين محتفال بفضل الكتب في توسيع آفاق األطفال وإلهام القراء من الصف Barnes & Noble Summer Reading Program يحتفل برنامج
 !األول إلى الصف السادس للحصول على صيف مليء بمغامرات القراءة -وكسب كتاب مجاني

الى.....الصفوف 1 6-
Barnes And Noble, Prudential Center, Boston..... الموقع

 التاريخ ..... 1 يونيو – 4 سبتمبر
Malida Theodore, 617-247-1914, Crm2115@Bn.com... االتصال

التسجيل ... إرسال المجلة
https://Bit.ly/2Vsszou......الموقع االلكترونى

BOSTON CITY LIGHTS
 هي مدرسة مجانية لألداء المهني والمدرسة البصرية للمراهقين الشباب داخل مدينة بوسطن. منذ عام Boston City Lights Foundation ، 1979 إن مؤسسة

 قدم مركز تدريب الفنون الداخلي في جنوب أفريقيا برنامج تدريب مكثف لألطفال والمراهقين والشباب في الرقص والغناء والعمل واإلنتاج الصوتي وتصميم المجموعات
 Bcl والمشاركة المجتمعية والتنظيم. يتم عرض الدروس سبعة أيام في األسبوع. الطالب لديهم فرصة ألداء كل من المنافع والعروض المدفوعة ، لتسجيل أعمالهم في

Studio ، وعلى تعلم كيفية تدريسها كمدربين. أضواء المدينة توفر أيضا تدريب مخيمات في Maine.
bclperformingarts.org ..... الموقع االلكترونى

مكتبة بوسطن العامة
CHILDREN’S SUMMER READING PROGRAM

 يستمر برنامج القراءة الصيفية ألطفال في مكتبة بوسطن العامة من 6 يوليو إلى 14 أغسطس. موضوع برنامج القراءة الصيفية لألطفال على مستوى الوالية 2020 هو
 “تخيل قصتك”. يحتوي فرع حيكم السكني والمكتبة المركزية على كتب وأنشطة حول جميع أنواع العلوم والموسيقى وفرصة للمساهمة في هدفنا المتمثل في قراءة مليون

!دقيقة هذا الصيف
 www.bpl.org/Kids والمزيد ، تفضل بزيارة صفحة األطفال في مكتبة بوسطن العامة على Dvds لالطالع على أفكار األنشطة وعروض الكتب و

 ال تنس أن ترى ما يحدث في مكتبتك المجاورة لك. في أثناء وجودك ، اسأل عن تذاكر مجانية وخصومات إلى العديد من المتاحف الرائعة في بوسطن. كل ما تحتاج
.مجاني للجميع Bpl و تذكر ، إن كل شيء في .www.bpl.org معرفته هو في

.www.bpl.org/kids هل ال تزال ال تجد ما تبحث عنه؟ اتصل بمكتبة األطفال في المكتبة المركزية على الرقم 2328-859-617  أو

 لألطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاًما خالل فصل الصيف. يجب على المشاركين قراءة ثالثة “Read Your Way to Fenway ” تجري مسابقة
 في أغسطس. يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  Boston Red Sox كتب على األقل والكتابة عن المفضالت لديهم للحصول على فرصة للفوز بتذاكر مجانية لمباراة في

www.bpl.org/summer  في شهر يونيو لمزيد من المعلومات.
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  )والكتب )بالطبع DVD مجاًنا ، أقراص MP3 تنزيالت ، Bps قوائم القراءة الصيفية  

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
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المزيد من األنشطة الصيفية
MASS. DCR

www.mass.gov/dcr
 بإدارة ماساتشوسيتس حمامات سباحة )DCR) يضم قسم الحفظ واالستجمام

 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

SUMMER EATS
www.boston.gov/departments/food-access/summer-eats 

 ُصمم هذا البرنامج لتوفير الوجبات لألطفال والشباب في بوسطن بدون بطاقة
 الدعم الحاسم  Summer Eats  هوية أو تسجيل مطلوب. ويقدم برنامج

.لألطفال الذين يعتمدون على الوجبات المدرسية طوال العام
  انظر مقر الوجبة الصيفية بالقرب منكم على الموقع اإللكتروني

meals4kids.org/find-summer-meal-site. 

SUMMER IN BOSTON
www.boston.gov/summer-boston 

BACK-TO-SCHOOL CELEBRATION AND BACKPACK 
GIVEAWAY

TD Garden, August 2020 
 Garden Neighborhood و The Salvation Army  يتشارك

Charities- فرع األعمال الخيرية لفريق TD   Garden-  ومدينة 
 بوسطن كفريق واحد من أجل االحتفال السنوي التاسع بعودة الطالب إلى

 وهدايا   )“th Annual ”Back-to-School Celebrationالمدرسة)9
  Bruins حقائب الظهر. استمتع بمساء مرح ومليئ بالنشاط من ضربات فريق
 واستلم حقيبة ظهر مملوئة  Celtics السريعة وتمريرات كرة السلة مع فريق

.بالمستلزمات المدرسية ومنتجات النظافة

/www.salvationarmyma.org سجل اليوم! اذهب إلى الموقع اإللكتروني
backtoschool أو أرسل بريًدا إلكترونًيا إلى MASBack2School@

use.salvationarmy.org  لمزيد من المعلومات.

.الدعم وفق أولوية التسجيل ويستند إلى الحاجة المالية

إذهب إلى المتحف
 : للروابط على شبكة اإلنترنت لجميع متاحف منطقة بوسطن ، قم بزيارة

museumsofboston.org

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

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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 الوظائف في فصل الصيف، والتدريب الداخلي والتطوع
ABCD SUMMERWORKS 

 وظائف صيفية ABCD ما تبحث عنه. ويعرض برنامج SummerWorks  إذا كنت عمركم يتراوح بين 21-14 عاًما وتعيش في مدينة بوسطن، فقد يكون برنامج
 والتعليمات، والمستندات ،SummerWorks 2020  للشباب في جميع أنحاء مدينة بوسطن. تحقق من موقع الويب للحصول على طلب التوظيف عبر اإلنترنت

.المجاورة ABCD  المطلوبة، وقائمة بمكاتب برنامج
.المؤهلين     الطالب من سكان بوسطن، من ذوي الدخل المؤهل الذين تتراوح أعمارهم بين 21-14 عاًما

المكان     في جميع أنحاء بوسطن
 التاريخ     29 يونيو 14- أغسطس

الرسوم     12.75 دوالر/ساعة
 .الموعد النهائي     يفتح التطبيق على االنترنت اآلن. وتكتمل بحلول 31 مايو

 .التطبيق عبر اإلنترنت) أو www.summerworks.net (617-348-6548     االتصال

AFRICAN COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT OF NEW ENGLAND INC (ACEDONE) 
AECDONE SUMMER YOUTH LEADERSHIP AND EMPLOYMENT

 الذي يستمر لمدة ستة أسابيع على استكشاف القيادة والمشاركة المدنية لمدة يومين في األسبوع، بينما  Summer Program ACEDONE يركز مراهقي برنامج
 ُيظهرون خالل األيام الثالثة األخرى في األسبوع قيادتهم من خالل تجربة عمل يستلم مقابلها المدفوعات )الصف التاسع والعاشر) أو مدفوعة األجر )الصف الحادي عشر

 .أو مع أحد شركاء مجتمعنا  ACEDONE’s Enrichment والثاني عشر) إما في برنامج
.)المؤهلين     الصفوف الدراسية 12-9، واألفارقة في المقام األول )الصوماليين واإلثيوبيين والسودانيين والسنغاليين والغنيين

South St., Boston and 48 John Eliot Square, Roxbury المكان 89
 التاريخ     6 يوليو 14- أغسطس

 المواقيت     8:30-3:30
Hawa Yusuf, 617-412-6845, hawa.yusuf@acedone.org     االتصال

 التسجيل     أكمل الطلب الموجود على الموقع
acedoneboston.org     الموقع اإللكتروني

APPRENTICE LEARNING CITY SUMMER INTERNSHIP
 هو برنامج تدريب ُيستلم مقابله المدفوعات للفتيات الصغيرات من الصف التاسع الستكشاف الفرص الوظيفية في مدينة بوسطن  City Summer Internshipبرنامج

.أثناء بناء مهارات االستعداد للعمل، واألحالم المستقبلية، والخطط
.المؤهلين     الصف الدراسي 8، تعطى األفضلية للفتيات في المدارس الشريكة لتعلم المتدربين وغيرها من مدارس بوسطن العامة

Urban College, 2 Boylston Street     المكان
MBTA خدمة المواصالت     اشراك الطالب في

 التاريخ     8 يوليو 11- أغسطس
 المواقيت     االثنين – الثالثاء الجمعة 1:00-9:00، األربعاء – الخميس 9:00-300

 المبلغ المستلم      مبلغ 100 دوالر/ أسبوعًيا
Helen Russell, 617-221-3912, info@apprenticelearning.org     االتصال

.لتلقي الطلب info@apprenticelearning.org التسجيل     هذا برنامج تنافسي للغاية. يقدم طلب بشأنه على اإلنترنت. التوجه العائلي إلزامي. أرسل البريد اإللكتروني لـ
apprenticelearning.org     الموقع اإللكتروني

COURAGEOUS SAILING FOR YOUTH, INC. INSTRUCTOR-IN-TRAINING PROGRAM
 يحاكي الطالب دور المعلم مما يطور قدراتهم على ،IITs هو برنامج تدريب صيفي يستمر لمدة 7 أسابيع. في هذا البرنامج )Instructor-in-Training (IITs برنامج

.التدريس والقيادة وإلهام الجيل التالي من األطفال الشجعان
المؤهلين     الصفوف الدراسية 12-9، الطالب في منطقة بوسطن الكبرى ممن لديهم الخبرة في مجال اإلبحار ويرغبون في أن يصبحوا مدربين ونموذًجا ألقرانهم الصغار

First Ave., Charlestown Navy Yard المكان 1
 التاريخ     23 يونيو 10- أغسطس

 المواقيت     8:15-4:00
 الدفع      مبلغ 13دوالر/ أسبوعًيا

Ashton Smith, 857-452-1763, ashton@courageoussailing.org     االتصال
.التسجيل     يقدم طلب على اإلنترنت. يخضع الطالب لمقابلة شخصية وإكمال فحوصات اإلبحار قبل اختياره للبرنامج

www.courageoussailing.org     الموقع اإللكتروني
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 الوظائف في فصل الصيف، والتدريب الداخلي والتطوع
THE FOOD PROJECT SEED CREW

 ويعمل الطاقم مًعا .North Shore و Boston و Lincoln شباب المدارس الثانوية للعمل في مزارعنا الحضرية والضواحي في مدن Seed Crew  يعين برنامج
 على زراعة الخضروات بشكل مستدام وتوزيع آالف االرطال من المنتجات مع تطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي والتنوع والمشاركة المدنية المهمة. وبعد العمل في

 مزارعنا كل صباح، يقضي شباب البرنامج العديد من فترات الظهيرة في ورش العمل التي تتناول مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الزراعة المستدامة، والوصول
 إلى الغذاء، والعدالة االجتماعية، أو قضاء وقت في التأمل. كما يقضون يوًما واحًدا في األسبوع في منظمة محلية لإلغاثة من الجوع ويأخون يحضرون ويجهزون

 .المنتجات
المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 17-14 عاًما

MBTA جميع المواقع يمكن الوصول إليها عن طريق .North Shore و Lynn في بوسطن، و Dudley المكان     حي
 التاريخ     يوليو -أغسطس
 المواقيت     8:15-4:00

T الدفع      مبلغ مستلم قدره 275 دوالر/ أسبوعًيا + ساعات لخدمة المجتمع واشتراك مرور
seedcrew@thefoodproject.org     االتصال

781-259-8621
thefoodproject.org/seedcrew     الموقع اإللكتروني

GRUB STREET SUMMER TEEN FELLOWSHIP
 هو عبارة عن برنامج مكثف للكتابة اإلبداعية يمتد لمدة ثالثة أسابيع للكتاب الشباب. وإذ يستعين الطالب بالفصول الدراسية Summer Teen Fellowship برنامج

.وورش العمل والقراءات، سينشئ الطالب عماًل جديًدا، ويتعرفون على مهنة الكتابة، واكتساب المعرفة في مجال الكتابة / النشر
 .المؤهلين     الصفوف الدراسية 11-8، ُيختار 20 طالًبا ال غير

Boylston St., Boston المكان 162
 التاريخ     31-13 يوليو
 المواقيت     25 فبراير

 .إذا دعت الحاجة. يشتمل على وجبات خفيفة ووجبة غداء ،T المبلغ المستلم      مبلغ 625 دوالر عند اكمال البرنامج + اشتراك مرور
dharani@grubstreet.org, 617-695-0075     االتصال

grubstreet.org/programs/for-teens/summer-fellowship الموقع اإللكتروني     تقدم بطلبك عبر اإلنترنت على الموقع

JUDICIAL YOUTH CORPS PROGRAM
 هو برنامج تدريبي تعليميي مكثف في فصلي الربيع والصيف لطالب المدارس  Supreme Judicial Court’s Judicial Youth Corps Programبرنامج

.الثانوية
المؤهلين     الصفوف الدراسية 9-12

التاريخ      مايو - أغسطس
  الموعد النهائي     15 مارس

 الدفع      مبلغ 12.75دوالر / ساعة
Vanessa.scott-woodbury@jud.state.ma.us or  ghowland@bostonpublicschools.org     االتصال

  أو عبر األنترنت PIC التسجيل      تقدم بطلب عبر
www.mass.gov/service-details/judicial-youth-corps-program     الموقع اإللكتروني

THE TRUSTEES ONE WATERFRONT AMBASSADORS
 وحولها. East Boston مهمة إشراك المراهقين في قضايا الواجهة المائية في The Trustees One Waterfront Ambassadors لدى برنامج توظيف الشباب

.ويشارك الطالب في التوعية المجتمعية ويدعمون القواعد المحلية والمنظمات غير الهادفة للربح
 المؤهلين     الصفوف الدراسية 12-9، الطالب من سكان بوسطن الين يتراوح عمرهم 15 إلى 18 عاًما

East Boston      المكان
  التاريخ     6 يوليو – 14 أغسطس

  الساعات     25 ساعة أسبوعًيا
 الدفع      مبلغ 12.75دوالر / ساعة

Amy Eynatian, 617-542-7696, aeynatian@thetrustees.org     االتصال
.سيقوم األمناء باالتصال بالطالب ،Waterfront ambassadors واطلب العمل مع youth.boston.gov على موقع SuccessLink التسجيل      قم بالتسجيل أوالً على

onewaterfront.thetrustees.org/ambassadors     الموقع اإللكتروني

WRITEBOSTON TEENS IN PRINT SUMMER JOURNALISM INSTITUTE
 لمدة ستة أسابيع. يتعلم الطالب أساسيات الصحافة -المطبوعة والرقمية – ويرون بأعينهم كتاباتهم المنشورة في مجلة Student Journalism Institute معهد

Teens in Print Newspaper 300 الموزعة على مدارس بوسطن العامة الثانوية والمكتبات ومراكز المجتمع. ويحصل الطالب على فرصة تلقي الدفع )بحد أقصى 
.دوالر في األسبوع) أو تلقي ساعات تطوعية
 المؤهلين     طالب المرحلة الثانوية في بوسطن

Tremont Street, Boston المكان 80
  التاريخ     6 يوليو – 14 أغسطس

  المواقيت     9:00-3:00
خدمة المواصالت     متوفرة

المبلغ المستلم      هذا البرنامج مجاني تماًما للطالب ويمكن أن يشتمل على مبلغ مدفوع للطالب المؤهلين
Carla Gualdron, carlagualdron@writeboston.org, 617-541-2635     االتصال

 Print’s Summer Journalismبحلول 29 مارس. اختار األفراد في  Successlink Summer Employment Program التسجيل      قم بالتسجيل في برنامج
Institute  ليكون موقع العمل الذي تريده.

www.writeboston.org     الموقع اإللكتروني
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 الوظائف في فصل الصيف، والتدريب الداخلي والتطوع
YOUTHBUILD BOSTON, INC. DESIGNER

.برنامج العمارة والتصميم للشباب في المدرسة الثانوية. اشترك في األنشطة الفردية والجماعية في مشاريع التصميم الحياتية للمجتمع وتلقي مدفوعات مقابلها
.المؤهلين     الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-14 عاًما

Washington Street, Boston المكان 1884
  التاريخ     يوليو –أغسطس
المواقيت     10:00-4:30

المبلغ المستلم      مبلغ 12.75 دوالر/ في الساعة
Alex Ho, 617-606-9619, aho@ybboston.org     االتصال

.www.youthbuildboston.org التسجيل      قم بالتقديم على االنترنت في
youthbuildboston.org     الموقع اإللكتروني

AMERICORPS NATIONAL CIVILIAN COMMUNITY CORPS
 the National Civilian Community هل تبحث عن وظيفة حيث يمكنك خدمة المجتمع بطريقة متقنة؟ إذا كنت تبلغ من العمر 18 عاًما أو أكثر ، قد تكون برنامج

Corps (NCCC( من أجلك. بصفتك عضًوا في فريق NCCC ، ، يمكنك العيش بعيًدا عن المنزل وأنت تعمل في المشروعات البيئية ، والتعليم ، والسالمة العامة 
.وإغاثة الكوارث ، وغير ذلك من الوظائف المهمة

 توفر التدريب والبيوت NCCC .هذا هو التزام لمدة 10 أشهر ، وليس عمل صيفي ، ويجب على األعضاء إكمال 1700 ساعة من خدمة المجتمع. ولكن الفوائد كبيرة
 والوجبات ، التغطية الطبية ، رعاية الطفل ، واالنتعاش إلى األجيال الشابة 24-18 من هم مواطنون أو مقيمون دائمون من أعضاء الواليات المتحدة يعيشون على

 لخدمتهم .Vinton ، IA ؛ وVicksburg، MS ؛ Perry Point ، MD ؛Aurora، CO ؛Charleston، SC ؛ Sacramento ، CA في NCCC معسكرات
.، ويحصلون على مكافآت ويحصلون أيًضا على جائزة تعليمية لمدرسة “الكلية” ، أو مدرسة للتعليم االبتدائي ، أو برامج تدريبية

الى .........أي عمر من األعمار 24-18 ملتزم 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 بالتقديم مبكًرا 1

questions.nationalservice.gov اإلتصال ... 2677-942-800أو الموقع
 www.nationalservice.gov/programs/americorps/americorps-nccc..... الموقع اإللكترونى

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  24-17 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
 بقيمة Segal Education والحصول على جائزة ، Mbta وتلقي التأمين الصحي األساسي ، وتلقي تصريًحا بـ ، Biweekly إذا تم قبولك ، فسوف تدفع راتًبا تقديرًيا

 هي أيضا مؤهلة للحصول على المنح الدراسية من 25 ٪ 100- ٪ من الرسوم الدراسية في أكثر من City Year Alumni 190 .5،920 $ عند إكمال البرنامج
.المشاركة في الكليات والجامعات

City Year Strongly يشجعك على التحدث المختص قبل تقديم الطلب.
Ged الى ..........األعمار من 17 إلى 24 سنة ، أو الواليات المتحدة ، أو مقيم قانوني ، ولديهم دبلوم المدرسة العليا ، أو زمالة الكليات ، أو

  ,  City Year Boston  بجانبBack Bay Station ...... الموقع
287 Columbus Ave. 

التاريخ ..... أغسطس 2020 – يوليو 2021
الوقت ......من االثنين إلى الجمعة 45+ ساعة

بقيمة 629 $ وتأميًنا على الصحة Biweekly الدفع .......يحصل المشاركون على إيرادات مدفوعة من
    Recruitment Dept.- 617-927-2400,  NortheastRecruitment@cityyear.org .. اإلثصال

 cityyear.org ..... الموقع اإللكترونى

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 

.JOB CORPS المدرسة الثانوية أو اإلعتماد على الكلية من خالل
 التدريب الفني الوظيفي في أكثر من 100 مجال وظيفي. يتلقى الطالب السكن ، والوجبات ، والرعاية الصحية األساسية ، وبدل المعيشة ، JOB CORPS يقديم

.والتدريب ، واالستعداد للعمل ، دون مقابل
.إلى العالم الحقيقي JOB CORPS لمدة تصل إلى 21 شهًرا بعد التخرج ، سيساعدك مستشار االنتقال عبر اإلنترنت على تحقيق االنتقال من أعمال
.بعد التدريب األولي ، قد تكون مؤهالً 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
 الى .......األعمار من 16 إلى 24 سنة ، والمقيم 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 stipend....... الدفع

الموعد النهائى.......... جاري التنفيذ
www.jobcorps.gov.....اإلتصال...5627-733-800 لموقع اإللكتروني
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 الوظائف في فصل الصيف، والتدريب الداخلي والتطوع

خطط مقدماً إلى الجامعة
 لقد فات بالفعل أوان التقديم لبعض البرامج والوظائف الصيفية الرائعة. يرجى لبدء في

.االتصال معهم الخريف المقبل

BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL CENTER 
SUMMER HEALTH CORPS

 من خالل هذا البرنامج التطوعي المجاني، يستكشف المراهقون الذين تتراوح
 أعمارهم بين 14 و 17 عاًما مختلف المهن مع اكتساب خبرة قيمة في بيئة

.المستشفى
كان الموعد النهائي لعام 2020 هو 1 فبراير

bidmc.org/about-bidmc/helping-our-community/volunteer-
services

DANA FARBER/HARVARD CANCER CENTER CURE 
PROGRAM

 التدريب المدفوع الذي يهدف إلى تعريف الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 16
 عاًما أو أكبر على عالم أبحاث السرطان. ُسيعين مع الطالب معلًما يقوم بإجراء

.cure البحوث المتعلقة بالسرطان. كان الموعد النهائي لعام 2020 هو 1 فبراير
dfhcc.harvard.edu

 (MS)2: MATH AND SCIENCE FOR MINORITY 
STUDENTS

 دورات أكاديمية باإلضافة إلى ورش عمل حول اإلرشاد المهني والجامعي. أحظى
 لمدة 5 أسابيع في ثالثة  Andoverفي  Phillips Academy بفرصة العيش في
 فصول صيفية بعد الصفوف الدراسية  9 و 10 و 11. مجاًنا. يحق لطالب األقليات
 في الصف الدراسي الثامن التسجيل في خريف عام 2020. يرجى التقديم في شهر

.نوفمبر 2020 لفصل الصيف المقبل
www.andover.edu/about/outreach/ms2

MIT MITES (MINORITY INTRODUCTION TO 
ENGINEERING AND SCIENCE)

 برنامج صيفي مكثف ومجاني لمدة ستة أسابيع يخضع فيه الطالب لإلقامة لإلثراء
 األكاديمي للناشئين الواعدين بالمدارس الثانوية المهتمين بدراسة واستكشاف مهن في

 العلوم والهندسة وريادة األعمال. يرجى التقديم في شهر نوفمبر 2020 -يناير 2021
لفصل الصيف المقبل. كان الموعد النهائي لعام 2020 هو 1 فبراير

 oeop.mit.edu/programs/mites

PRINCETON UNIVERSITY
 مجاني. برنامج يخضع فيه .Summer Journalism Program برنامج

 لطالب .Princeton الطالب لإلقامة لمدة 10 أيام بشأن الصحافة في حرم جامعة
  .الصف 12 القادمين. كان الموعد النهائي لعام 2020 هو 1 فبراير

princeton.edu/sjp

.احتفظ بهذا المنشور الي العام القادم
 الصيف هو وقت رائع للتعرف على المهن والكليات ، ولدى بوسطن أماكن
 ممتازة )ومكيفة الهواء) للقيام بذلك: مراكز تخطيط كلية لمساعدة الطالب

 في مكتبة بوسطن العامة في ساحة كوبلي وفي العديد من )ASA) األمريكيين
 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

 إذا كنت تذهبت إلى مدارس بوسطن العامة ، فأنت مؤهل للحصول على
 لديها BPS مساعدات مالية والعديد من المنح الدراسية. كل مدرسة ثانوية في
 الذي يمكنه مساعدتك في العثور على تمويل للكلية. اتصل uAspire مستشار
uAspire على7195-778-617  أو قم بزيارة الموقع االلكتروني الخاص 

uaspire.org :بهم
ASA COLLEGE PLANNING CENTERS  

  ASA.ORG/PLAN  للوصول إلى كل المراكز 617-536-0200

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 PMاألربعاء  ، 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

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
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.كيف يمكنك الحصول على تصريح عمل
 سترى الكثير من قوائم الوظائف التي تقول: ، Summer Stuff عندما تقرأ
 للتقدم بطلب.” إذن ما معنى هذا SuccessLink “يجب عليك التسجيل في

األمر؟
 وباعتبارها برنامج توظيف الشباب في مدينة بوسطن ، فإن قسم توظيف

 يوفر اآلالف من المراهقين DYEE( SuccessLink) الشباب والتوظيف
 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 مارس

DYEE SuccessLink
 يف عض ؟فيصلا اذه ةفيظو ىلع لوصحلل ططخت له

 اًنايحأ ىمسي ، لمع حيرصت كيدل نوكي نأ بجي هنأ كرابتعا
 يف بغري لمع بحاص داجيإ يه ىلوألا ةوطخلا .“لمع قاروأ”

.…ىلاتلا .كفيظوت

:إذا كنت بعمر 14 أو 15
 ءاضيبلا لمعلا ةقاطب دعو ةقاطب ىلع لصحا .1
 بتكملا وأ بالطلا معد قسنم / يهيجوتلا كراشتسم نم

.كتسردمل يسيئرلا
 يحصلا زكرملا وأ بيبطلا بتكم ىلإ ةقاطبلا هذه ذخ .2
 كيدل نكي مل اذإ .اهخيرأتب مقو ةضرمم وأ بيبط ةمالع كيدلو

 اذإ .ةدحاو ىلع لوصحلل ادعوم ددح ، يضاملا ماعلا لالخ ايدام
 نكمي ، ةيضاملا ةنسلا لالخ كتسردم يف ثيدح بيبط صحف كيدل ناك

.اهخيراتو ةقاطبلا ىلع عيقوتلا ةسردملا ةضرممل
 اهئلمل لمتحملا لمعلا بحاص ىلإ ةقاطبلا هذه ذخ .3

.اهخيراتو اهعيقوتو
 / هيجوتلا راشتسم ىلإ فيظوتلا ةقاطب كدعو ذخ .4

 .لمع حيرصت بلطاو يسيئرلا بتكملا وأ بالطلا معد قسنم
.فيظوتلا دعو ةقاطب نم ربكأ هنكلو ضيبأ هنأ امك

 يصولا وأ كدلاو نم بلطاو لمعلا حيرصت ألما .5
.هرهظ ىلع هعيقوت

 رضحا ، هعيقوتب كرمأ يلو وأ كدلاو موقي نأ درجمب .6
.كب صاخلا لمعلا بحاص ىلإ يهتنملا فيظوتلا حيرصت

:إذا كنت بعمر  16 أو 17
 هيجوتلا راشتسم نم ءارفص ةيميلعت ةداهش طاقتلا .1

.اهعيقوتو اهتئبعت هنم بلطا .كب صاخلا
 صاخلا لمعلا بحاص ىلإ ةيميلعتلا ةداهشلا ةدوع .2

.كب

:خالل األجازة المدرسة والصيف
 ةداهشلا وأ لمعلا دعو ةقاطب ىلع لوصحلا اًضيأ كنكمي

 BPS بتكم وأ BPS ـل يبيحرت زكرم يأ نم ةيميلعتلا
 ةيميداكأ ىنبم يف داشرإلا تامدخ بتكم عقي .داشرإلا تامدخل
the Boston Latin Academy ، 21 Deckard Street, Suite 

3, Dorchester ، روضحلا كيلع بجي .8030-635-617 فتاه 
 ةداهش :ةيلاتلا ةيوهلا تابثإ جذامن دحأ راضحإو ًايصخش

 ةقاطب وأ رفسلا زاوج وأ يعامتجالا نامضلا ةقاطب وأ داليملا
 ةقاطب وأ ةدايقلا ةصخر وأ ملعتملا حيرصت وأ ةمئادلا ةماقإلا

 ةقاطبو بلاطلا ةيوه ةقاطب وأ ةماعلا ةحصلا ةقاطب وأ ةيوهلا
 لمعلا بحاص ناونعو مسا راضحإ ، اضيأ وأ يحصلا نيمأتلا

.كب صاخلا
ًءاسم  2 - 4 ،ةعمجلا - نينثالا :يسردملا ماودلا تاعاس

 ًاحابص- 3 نم ، ةعمجلا - نينثالا :فيصلا يف لمعلا تاعاس
ًءاسم  9

 .قم بأخذ رقم
Ì	تتطلب الكثير من البرامج الخاصة بالمراهقين أن يكون 

 إذا لم .Social Security number لديك رقم ضمان اجتماعي
 يكن لديك أحد وأنت دون 18 عاًما ، يمكنك التقدم عبر البريد أو
 تلقي طلب عبر اإلنترنت أو الذهاب شخصياً إلى مكتب الضمان

 .االجتماعي
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
800-772-1213  •  ssa.gov 

Ì	إذا كنت ذكراً وعمرك بين 18 و 25 عاًما ، يجب عليك 
 حتى تكون مؤهالً  Selective Service System التسجيل
 للعديد من البرامج الصيفية ولجميع المساعدات المالية للكلية.
 : :التقاط النماذج في أي مكتب بريد أو التسجيل عبر اإلنترنت

mass.gov

Ì	إذا كان عمرك 18 عاًما ، فاحصل على بطاقة تعريف 
 من السجل picture identification (ID( card شخصية

 يمكنك .Registry of Motor Vehicles الخاص بالمركبات
 .حتى إذا لم يكن لديك رخصة قيادة ID الحصول على صورة بطاقة

mass.gov/rmv

Ì	إذا كان عمرك 18 عاًما ، يجب عليك التسجيل للتصويت. 
cityofboston.gov/elections/vote 

Boston Private Industry Council (PIC(
 طالب المدارس الثانوية الذين ال يقل عمرهم عن 16 عاًما في PIC يساعد
 العثور على تدريب داخلي أو وظيفة في مدينة بوسطن. يتواجد أخصائي

 في معظم مدارس بوسطن PIC Career Specialist التوظيف بالبرنامج
.العامة ومستعدون لمساعدتكم في بدء العملية

:PIC يرجى االتصال بأحد متخصصي التوظيف في مجلس
www.bostonpic.org/career-specialists
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!اعئار افيص كل ينمتا


