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

ASAP ........ ،في أسرع وقت ممكن 
.بكلمة اخرى، اآلن

BPS .......... مدارس بوسطن العامة
GRADE........ الصف - الصف 

الحالي الذي توجد به حالياً
TRANSPORTATION... وسيلة 

 االنتقال- تحدد ما إذا كان
هناك نقل إلى الجهة

 FC/FS........... من يأتي اوالً، يُخدم 
 اوالً. بعض البرامج تسمي

."هذا "القبول المتداول
DEADLINE  الموعد النهائي- آخر 

يوم للتقديم الموعد النهائي

...وقت الصيف الجيد القديم

فبراير 2018

 بالتأكيد، انه اآلن فصل الشتاء ... ولكن الصيف قادم في الطريق،
 والوقت لجعل خططك الصيفية هو اآلن. هل ستبحث عن وظيفة؟

 العديد من األفضلية لهم موعد استمارات انتهاء مبكرة. ماذا عن
 برنامج أكاديمي عالي الجودة، أو برنامج تدريبي، أو برنامج تطوعي؟
 قد تحتاج إلى كتابة مقال والحصول على خطابات توصية من معلم أو
 مرشد الكبار، وذلك قد يستغرق وقتا. هناك الكثير من األشياء العظيمة

 التي يجب القيام بها في وحول مدينة بوسطن. يمكنك أن تحصل
 على وظيفة، تأخذ دروس الرقص، وتعلم أن تبحر أو تلعب الغولف،

 والتمثيل في مسرحية، والتطوع في متحف أو مأوى للمشردين،
 والتخطيط للكلية، متدرب في مختبر العلوم أو في مزرعة، والذهاب
 إلى الحفالت الموسيقية الحرة و األفالم. )يمكنك أيضاً أن تعمل حتى

)... على مهاراتك في الرياضيات

u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u

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

 مليء باألفكار الجيدة. )لقد طرحنا حتى في بعض األفكار لهذا الربيع Summer Stuff 2018 هل تحتاج إلى أفكار؟
 والعام الدراسي المقبل(. اقرأ من خالل، ضع دائرة حول تلك التي تهمك، ثم قم بزيارة مواقعهم االلكترونية أو االتصال.
 استخدم محرك البحث .PartnerBPS.org فهم في انتظار أن يسمعوا منك. ويمكن االطالع على معظم هذه البرامج في
 للعثور بالضبط على ما تريده. بعد ذلك، قم بالتقديم — اآلن. 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، وهم
 يبحثون عن طالب بوسطن. في الواقع، بعض البرامج هي فقط للطالب الذين يذهبون إلى مدارس بوسطن العامة. حظا

!سعيدا - ولكم صيف عظيم

مدارس بوسطن العامة الُربع الخامس 5
برامج التعلم الصيفي للمقاطعة

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

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

BOSTON LATIN SCHOOL
SUMMER REVIEW EXAM SCHOOLS 

 يقدم البرنامج للطالب الذين لديهم أقل من 30
 حالة غياب الفرصة في نجاح الدورات وكسب

 االعتمادات نحو الترقية والتخرج. الطالب الذين
 كمتوسط فئة الصف  ”+F" يحصلون على

 النهائي هم مؤهلون الجتياز ما يصل إلى دورتين
 يتم تشجيع  "D" من دورات المراجعة الصيفية. و

.الطالب  للتدقيق في مدرسة اإلثراء الصيفية
ى ................... طالب مدارس االمتحان مع  إل

المتوسط النهائي بين 50 و 70
 Avenue Louis الموقع ................ 78

Pasteur, Boston
التاريخ .............. 9  يوليو - 3 أغسطس

الوقت ................ 8:00 صباحاً- 12:30 ظهراً
 -Rachel Skerritt، 617-635 ............. االتصال

8895 
                                rskerritt@

bostonpublicschools.org
.التسجيل ............. منظمة عن طريق المنطقة

BRIGHTON HIGH SCHOOL
BENGAL SUMMER SCHOLARS

 يقدم برنامج دارسي البنغالية الصيفية مجموعة
 متنوعة من مالمح الطالب بما في ذلك طالب قبل

 السنة النهائية والنهائية الذين هم أدنى- الوحدات
 الدراسية وخارج المسار الصحيح للتخرج وكذلك
 طالب الصف 9 الواردين. ويتكون البرنامج من

 منهج التعلم -القائم على منهج التعلم إلى جانب
.فرص للرحالت الميدانية واستعادة االئتمان

ى .................... المستجدين الواردين، طالب  إل
 أدنى- الوحدات الدراسية قبل السنة

  النهائية والنهائية
 ,Warren Street الموقع ................ 25

Brighton
وسيلة االنتقال ......... نعم

التاريخ .............. 9  يوليو - 3 أغسطس
الموعد النهائي.............. 15 يونيو

-Rob Rametti، 857 ............. االتصال
234-7661، rrametti@

bostonpublicschools.org

BURKE HIGH SCHOOL
BURKE ACADEMIC & MENTORING 

PROGRAM FOR OVER-AGED & UNDER-
CREDITED STUDENTS

 برنامج أكاديمي / إرشادي صيفي لسد فجوة
 اإلنجاز والفرص المتاحة للطالب الذين تجاوز
 عمرهم سن الدراسة والذين هم أدنى- الوحدات

.الدراسية
ى ................... طالب الصف 10-12 ، أدنى-  إل

SWD الوحدات الدراسية ، وطالب
 ,Washington Street الموقع ................ 60

Boston
التاريخ .............. 2  يوليو - 3 أغسطس

الموعد النهائي.............. 12 أبريل
 Filomena ............. االتصال

Cabral، fcabral@
bostonpublicschools.org، 

617-635-9837
 التسجيل ............. يتم تعيين الطالب ويطلب منهم

 ملء استمارة الطلب. جلسات معلومات
.التسجيل تقدم في شهر مارس

       www.jebhs.org ....الموقع االلكتروني

CHARLESTOWN HIGH SCHOOL
BELL RISING SCHOLARS

 تم تصميم هذا البرنامج لمدة تصل إلى زيادة
 80 طالب الصف 9 ، الذين يدخلون مدرسة

Charlestown High School الثانوية في 
 سبتمبر. هذا البرنامج 5 أسابيع لديه فصول في
 ، ELA الرياضيات، و اإلنجليزية كلغة ثانية

.والموسيقى، وبناء المجتمع
ى ................... طالب الصف 8   وحاضرين  إل

CHS
 ,Medford Street الموقع ................ 240

Boston

الوقت ................ 8:00 صباحاً- 2:00 ظهراً
الرسوم.............. بدون رسوم

 ،Christophe Teulet-Cote ............. االتصال
781-927-8106، cteuletcote@

bostonpublicschools.org
 التسجيل ............. كل طالب الصف 9 الواردين

.يستلموا دعوة للتقديم
  charlestownhs.org .... الموقع االلكتروني

CHARLESTOWN HIGH SCHOOL
SUMMER PROGRAMMING البرمجة الصيفية

 يركز هيكل المدرسة الصيفية على تعافي الصف
.EL الدراسي أساسه األكاديمي وبرامج

ى ................... طالب مدرسة  Charlestown إل
High School و الحي المجاور لها

 ,Medford Street الموقع ................ 240
Boston

التاريخ .............. 9  يوليو - 9 أغسطس
الوقت ................ 7:30 صباحاً- 12:30 ظهراً

الرسوم.............. بدون رسوم
-Christophe Teulet ............. االتصال

Cote، cteuletcote@
bostonpublicschools.org،617-

635-9914
.التسجيل ............. الطالب مدعوون

 charlestownhs.org .... الموقع االلكتروني

CHARLESTOWN HIGH SCHOOL
 SUMMER READING برنامج القراءة الصيفي

PROGRAM
 لمدة 5 أسابيع  CHSيوفر برنامج القراءة الصيفية

 لتدريب بناء - مهارات القراءة والكتابة الفردية
 لما يصل إلى 50 طالبا أقل بكثير من مستوى

 الصف استنادا إلى بيانات من أداة التقييم الرئيسية
 لدينا، التقييم التشخيصي للقراءة. وهي مصممة

 لبناء معرفة القراءة والكتابة ودعم انتعاش فجوات
.المهارات

ى ................... طالب الذين هم أقل بثالثة  إل
 مستويات الصف عن مستواهم في

القراءة والكتابة

 ,Medford Street الموقع ................ 240
Boston

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

 ,Christophe Teulet-Cote ............. االتصال
781-927-8106, cteuletcote@

bostonpublicschools.org 
 التسجيل ............. الطالب مدعوون إلى التسجيل،

.مع هدف  50-45طالب
 charlestownhs.org .... الموقع االلكتروني

EAST BOSTON HIGH SCHOOL
 EL SUMMER اللغة اإلنجليزية( الصيفيEL (  برنامج

PROGRAM
 والرياضيات  ESL يحضروا  فصول  ELطالب

 مع معلمين معتمدين ومؤيدين لتعزيز مهاراتهم.
 ويقاس تقدم الطلبة من بداية البرنامج إلى نهايته.
 ونتيجة لذلك، يكون الطالب على استعداد للعام

.الجديد
ى ................... 80  ELs enrolled in BPS إل

 White Street, East الموقع ................ 86
Boston

التاريخ .............. 9  يوليو - 2 أغسطس
-Jaime Staraitis 617-834 , ............. االتصال

1539 
                              jstaraitis@

bostonpublicschools.org
 هم مدعون EL التسجيل ............. جميع طالب

 ، EBHS حضور البرنامج. ضمن
 وسوف يوزع معلمي اللغة االنجليزية
 لدينا النشرات وورق اإلذن للبرنامج

 الصيفي. تجند المنطقة وتضع الطالب
 من المدارس المتوسطة القريبة.

 وبمجرد أن يعودوا بورقة اإلذن مع
 توقيع الوالد، سوف يحصلون على
 خطاب ترحيب مع تفاصيل التقويم

.وفوائد البرنامج

EAST BOSTON HIGH SCHOOL
SUMMER REVIEW المراجعة الصيفية

 سوف يكون الطالب قادرين على إعادة تعاون ما

العامة بوسطن  مدارس  في  والثانوية  المتوسطة  المدارس  لطالب 

Arabic
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)مدارس بوسطن العامة الُربع الخامس 5 )تابع
 يصل إلى 3 وحدات دراسية من خالل المشاركة

 في 2 فصل وجهاً لوجه والطبقات و 1 دورة
 ، ELA على االنترنت. الدروس المقدمة هي

.والرياضيات، والتاريخ، والعلوم
ى ................... طالب الصف 12-9  Gen Ed   إل

 Special Ed ، اللغة اإلنجليزية العامة
 ELD 4 ، اللغة اإلنجليزية الخاصة

وما فوقها
 White Street, East الموقع ................ 86

Boston
وسيلة االنتقال ......... نعم

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

 Melissa , ............. االتصال
Curley mcurley2@

bostonpublicschools.org,                                    
617-635-9973

 التسجيل ............. يقوم مستشاري التوجيه بدعوة
 الطالب الذين لم يجتازوا فصال واحدا
 أو أكثر خالل العام الدراسي. ويرسل

 المستشارون خطاب إلى العائالت
 ويلتقون

 مع الطالب لمناقشة الخدمات                        
.اللوجستية للبرنامج

.EAST BOSTON HIGH SCHOOL
 CREDIT (تعافي االئتمان (الوحدات الدراسية

RECOVERY
 هو برنامج EBHS برنامج المراجعة الصيفي

 عالج االئتمان األكاديمي عبر اإلنترنت. وتشمل
 والتاريخ، والرياضيات، ، ELA الدورات المقدمة

.والعلوم
ى ................... طالب الصف 12-9  Gen Ed   إل

 Special Ed ، اللغة اإلنجليزية العامة
 ELD 4 ، اللغة اإلنجليزية الخاصة

وما فوقها
 White Street, East الموقع ................ 86

Boston
التاريخ .............. 8  يوليو - 8 أغسطس

الوقت ................ 8:00 صباحاً- الظهيرة
الرسوم.............. بدون رسوم
 Michael ............. االتصال

Smith, msmith3@
bostonpublicschool.org,                                    

617-635-9896
 التسجيل ............. يقوم مستشاري اإلرشاد بدعوة

 الطالب الذين لم يجتازوا فصال واحدا
 أو أكثر خالل السنة الدراسية. ويرسل

 المستشارون خطاب إلى العائالت
 ويلتقون

 مع الطالب لمناقشة الخدمات                        
.اللوجستية للبرنامج

EDWARDS MIDDLE SCHOOL
 SUMMER LEARNING أكاديمية التعليم الصيفية

ACADEMY
 أكاديمية التعلم الصيفية الشاملة للتعلم القائم على

.المشاريع التي تتضمن التكنولوجيا واالبتكار
ى ................... يرحب بالطالب الصف 8-5   إل

 حالياً لالنضمام إلى برنامجنا الشامل ،
 ونحن نتوقع حضور الطالب كل يوم،
 وعلى استعداد لالنخراط بشكل فردي

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

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

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

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

Doherty، ldoherty2@
bostonpublicschools.org,                                     

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

ENGLISH HIGH SCHOOL
SUMMER PROGRAM البرنامج الصيفي

 يوفر هذا البرنامج موارد إضافية ودعم لمتعلمي
 اللغة اإلنجليزية، والطالب ذوي األداء المنخفض،

Freshman ودخول
ى ................... طالب متعلمي اللغة اإلنجليزية  إل

ESL , والطالب ذوي األداء 
 المنخفض, و هؤالء من هم داخلين

الصف 9
 ,McBride Street الموقع ................ 144

Jamaica Plain
التاريخ .............. 9  يوليو - 3 أغسطس

الوقت ................ 8:00 صباحاً- 1:00 ظهراً
الرسوم.............. بدون رسوم

 Freda Johnson ............. االتصال
، ajohnson@

bostonpublicschools.org,                                    
617-635-8979

 التسجيل ............. استنادا إلى الصفوف العامة
 واستخدام مصادر البيانات مثل

 والدرجات النهائية ، MCAS مكاس
 ، ACCESS واالمتحانات، أسيس

 المؤشرات الرائدة
.والعازلة                        

  Englishhighschool.org .... الموقع االلكتروني

EXCEL HIGH SCHOOL
SUMMER PROGRAM البرنامج الصيفي

 برنامج الُربع الخامس إلنعاش وحدات االئتمان
 للطالب عن طريق الحضور شخصياً أو عبر

. األنترنيت
ى ................... الطالب الذين هم خارج المسار  إل

 للتخرج ويحتاجون إلى استرداد
وحدات االئتمان

 G Street, South الموقع ................ 95
Boston

التاريخ .............. 9  يوليو - 9 أغسطس
الوقت ................ 8:00 صباحاً- 12:30 ظهراً

الرسوم.............. بدون رسوم
 Tracey Kimsey ............. االتصال

، tkimsey@
bostonpublicschools.org ، 

781-718-0335
 التسجيل ............. يتم تحديد أهلية الطالب باالقتران

 مع المستشارين التوجيهيين ابتداء من
 المدة 3. يتلقى الطالب المؤهلون طلبا
وخطاب االلتزام بالبرنامج، ويجب أن

 يتم إعادة األثنين سوياً إلى                            
.التسجيل

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL

 RISING إنماء فيشرمان لتعجيل الرياضات
FRESHMAN ACCELERATED MATH

 برنامج الرياضيات المعجل لالرتفاع من طالب
.الصف التاسع9

ى ................... طالب الصف 8 الذاهبون إي  إل
Madison Park مدرسة

 ,.Malcolm X Blvd الموقع ................ 75
Roxbury

التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس
 Edward ............. االتصال

Brackenbury،617-635-8970 
، ebrackenbury@

bostonpublicschools.org,
 التسجيل .... طالب الصف الثامن 8 المسجلين في

 مدعوون Madison Park مدرسة
 للمشاركة على أساس دراساتهم السابقة

.في الرياضيات

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
MADISON PARK SUMMER SCHOOL

 يوفر البرنامج فرصاً للطالب إلعادة الحصول
على وحدات االئتمان في المواد األساسية

ى ................... كل طالب مدرسة  Madison إل
Park 

 ,.Malcolm X Blvd الموقع ................ 75
Roxbury

التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس
الوقت ................ سوف يتم تحديدها

 ،Edward Brackenbury ............. االتصال
ebrackenbury@

bostonpublicschools.org  
617-635-8970 ,

  التسجيل .... أي من الطالب الذين لم يجتازوا دورة
ELA 9 و 10 و الفيزياء وعلم 

 األحياء، والجبر، والهندسة، وتاريخ
 الواليات المتحدة 1 أو تاريخ الواليات

.المتحدة 2 هم مؤهلين للتسجيل

MCKAY K-8 SCHOOL
MCKAY AND OTIS SUMMER ACADEMIC 

ENRICHMENT PROGRAM
 McKay يوفر هذا البرنامج للطالب من مدرسة

 مع جودة عالية البرمجة الصيفية  Otis و
 األكاديمية جنبا إلى جنب مع فرص قيمة لسد -
 فجوة أنشطة  اإلثراء. كما يوفر البرنامج أيضاً
 للعائالت مع مزود موثوق بها ومعتمد بها من

 اآلمن، ووقت البرمجة األكاديمية المدعومة خارج
.المدرسة

ى ................... الطالب المختارين من مدارس  إل
McKay و Otis  

 Cottage Street, East الموقع ................ 122
Boston

التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس
الوقت ................ 8:00 صباحاً- 3:00 ظهراً

 Jordan Weymer ............. االتصال
jweymer@

bostonpublicschools.org,                                  
617-635-8510

 التسجيل .... يتم اختيار الطالب من قبل المعلمين
 وموظفو الدعم باستخدام بيانات

 التقييم التكوينية والختامية بما في ذلك
DIBELS ، Fountas و Pinnell ، 
 الرياضيات اليومية تقييم نهاية الوحدة،

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

.معلمي الطالب

O'BRYANT SCHOOL OF 
MATHEMATICS AND SCIENCE

O'BRYANT SUMMER ACADEMY 
 سوف يوفر هذا البرنامج تعافي وحدات االئتمان

 للطالب الذين لم ينجحوا خالل العام الدراسي
 اكتساب اللغة ELA ،في دورات الرياضيات
 اإلنجليزية، والدراسات االجتماعية / العلوم

 . وسوف يكون هناك تعليمات على االنترنت
.ومباشرة لهؤالء الطالب

ى ................... الطالب المختارين من مدارس  إل
McKay و Otis  

 Malcolm X الموقع ................ 55
Boulevard, Roxbury

التاريخ .............. 9  يوليو - 9أغسطس
الوقت ................ 8:00 صباحاً- 12:30 ظهراً

-Tanya Freeman ............. االتصال
Wisdom، twisdom@

bostonpublicschools.org، 
857-829-2083

 التسجيل .... سيتم إخطار الطالب واألسر عبر رسالة
 بريدة على المنزل، مكالمة هاتفية،

 واجتماعات مسائية مع العائالت. سيتم
 اختيار الطالب للتسجيل بعد مراجعة

.النص من قبل مستشار التوجيه

MARIO UMANA ACADEMY
SUMMER PROGRAMS البرامج الصيفية

ى ................... الصف 6-8 ,التعليم العام و ELs إل
 Border St., East الموقع ................ 312

Boston
التاريخ .............. 9  يوليو – 10 أغسطس

الوقت ................ 8:00 صباحاً- 2:00 ظهراً
 ،.Patreka Wood ............. االتصال

617-635-8848,                        
pwood2@

bostonpublicschools.org

TECHBOSTON ACADEMY
SUMMER PROGRAMS البرامج الصيفية

 Henderson School نحن شركاء مع مدرسة
 التي تقدم المدرسة الصيفية لطالب المدارس

الثانوية
ى ................... طالب المدرسة الثانوية إل
 ,.Peacevale Rd الموقع ................ 9

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

الوقت ................ 8:00 صباحاً- 2:00 ظهراً
@Jillian Kelton.، jkelton ............. االتصال

bostonpublicschools.org,                                 
617-635-1615

 التسجيل .... يتم إحالة الطالب إلى البرنامج من قبل
        .المستشارين التوجيهيين

URBAN SCIENCE ACADEMY
WREC SUMMER ACADEMIC, COLLEGE, 

AND CAREER PATHWAYS PROGRAM
 يحتوي هذا البرنامج على مسارين رئيسيين

 لإلثراء األكاديمي والكلية واالستعداد الوظيفي
 على مدى خمسة أسابيع: برنامج التسجيل

 Quincy College المزدوج في شراكة مع كلية
 وبرنامج ، JFYNetworks و ، KeySteps و
 المدرسة الصيفية التقليدية الرتقاء طالب الصف

 العاشر10 إلى الثاني عشر12 على الحرم
.WREC .الجامعي

ى ................... الصفوف 12-10، أي طالب  إل
مؤهل للبرمجة الصيفية

 ,VFW Parkway الموقع ................ 1205
West Roxbury ) WREC(

                                 1250 Hancock 
Street, Quincy )Quincy 

College(
وسيلة االنتقال .........تصاريح لحافالت النقل

التاريخ .............. 9  يوليو – 9 أغسطس
 الوقت ................ 8:30 صباحاً- 1:45 ظهراً

)Quincy College campus( 
 و8:00صباحاً- 1:00 ظهراً

)WREC campus( 
 ،.Darlene Marcano ............. االتصال

dmarcano@urbansci.net، 
617-635-8930

 التسجيل .... إدارة اإلرشاد في المدارس الفردية.
 Quincy College الصفوف 11-12

credit courses 9-11 و الصفوف 
WREC credit recovery  

ACHIEVE
 أشيف )التحقيق( هو برنامج تعليمي خالي من

 الرسوم الدراسية الذي يخدم األطفال ذوي الدخل
 المنخفض وأطفال بوسطن في سن المدرسة

 المتوسطة. توفير اإلثراء األكاديمي واالجتماعي
 من خالل برنامج صيفي صارم وجذاب والدروس

 الخصوصية والدعم المستمر، يسعى أشيف إلى
 زيادة مهارات الطالب األكاديمية، والدافع والثقة

.بالنفس ووضعهم على الطريق إلى الكلية
ى ................... الصفوف 6-11 إل

 Noble and Greenough ................ الموقع
School, 10 Campus Drive      

Dedham  
وسيلة االنتقال .........تصاريح لحافالت النقل
التاريخ .............. 27 يونية – 3 أغسطس

الوقت ................ 8:30 صباحاً- 3:30 ظهراً
الموعد النهائي ...... مارس

 Nora Dowley ............. االتصال
Liebowitz.، achieve@nobles.

edu, 781-320-7125
 التسجيل .... الطالب المختارين للتسجيل. يجب على

 الطالب واألسر إكمال طلب )المقرر
 إرجاعه في شهر مارس( والجلوس

.لمقابلة المدير ألشيف
theachieveprogram.org ....الموقع اإللكتروني

AFRICAN COMMUNITY 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

NEW ENGLAND INC (ACEDONE)
ACEDONE SUMMER ACADEMIC 

ENRICHMENT PROGRAM
 ويستند برنامج أسيدون الصيفي لإلثراء األكاديمي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALLIANCE FOR INCLUSION AND 
PREVENTION

ASPIRE OUT-OF-SCHOOL TIME
 أسبير هو برنامج تعليمي موسع عالجي لطالب

Frederick الذين تم إحالتهم من قبل 
 معلميهم واألخصائيين االجتماعيين

 بالمدرسة للحصول على دعم أكاديمي
 وعاطفي واجتماعي إضافي. ولدى

 أسبير تركيز مزدوج على األكاديميين
.SEL وتنمية المهارات

ى ................... الصفوف 8-6، الطالب المشار  إل
 إليهم من قبل معلمي الفصول الدراسية
 واألخصائيين االجتماعيين لتلقي دعم
.إضافي أكاديميا وعاطفيا واجتماعيا

 Heath Street, Jamaica الموقع ................ 31
Plain

التاريخ .............. 9 يوليو– 10 أغسطس
الوقت ................ صيفاً 9:00 صباحاً- 3:00 ظهراً

الرسوم................ بدون رسوم
@Susan Lovett.، slovett ............. االتصال

lgfnet.org ، 617-469-0074
    www.aipinc.org ....الموقع اإللكتروني

BREAKTHROUGH GREATER 
BOSTON

 يريدون النجاح أكاديميا، التخطيط BTGB طالب
 إلى حضور الكلية، وعلى استعداد لاللتزام

.ببرنامج لمدة ست سنوات
 TechBoston Academy ................ الموقع

and New Mission 
التاريخ .............. 2 يوليو– 10 أغسطس

الوقت ................8:00 صباحاً- 3:30 ظهراً
 ،.Paulina Murton ............. االتصال

pmurton@btgbmail.org ، 
617-349-6647

 التسجيل .... يتقدم الطالب لالنضمام إلى برنامج
Breakthrough في المدرسة 
 المتوسطة ويبقوا ملتحقين خالل

 المدارس الثانوية. ويكمل الطالب
 واألسر استمارة التي يمكن

 الوصول إليها على الموقع الخاص
 Breakthrough Greater ب

Boston.
.www ....الموقع اإللكتروني

breakthroughgreaterboston.
org

DOTHOUSE HEALTH
GENERATION NEXT ACADEMY

 DotHouse Health منذ عام 2005، قد قامت
)DHH( بتشغيل Generation Next 

Academy )GNA( كجزء من مركزنا لسن 
 في GNA المراهقة. ويستفيد جميع مشاركي
 البرنامج من جدول زمني متسق يشمل: الدعم
 األكاديمي، واستعداد القوى العاملة، والصحة

 والعافية، والقيادة المدنية والمجتمعية، ووسائل
.اإلعالم، والفنون والترفيه

ى ................... الصفوف 7-6، نحن نجند  إل
 الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين

 14-10، الذين هم في خطر كبير من
فقدان التعلم خالل الصيف

 ,Dorchester Avenue الموقع ............... 1353
Dorchester

التاريخ .............. 9 يوليو– 10 أغسطس
الوقت ................ 8:30 صباحاً- 3:00 ظهراً

الرسوم................ بدون رسوم
-Michelle Rue.، 617 ............. االتصال

740-2531 ، michelle.rue@
dothousehealth.org

 التسجيل .... جزء من برنامج على مدار السنة
.المقدمة بالتعاون مع المدارس

.www.dothousehealth ....الموقع اإللكتروني
org

FREEDOM HOUSE
 SUMMER LEARNING مشروع التعلم الصيفي

PROJECT
 Freedom House يجمع مشروع التعلم الصيفي
 the Boston Private Industry Council و

 Benjamin Franklin Institute of و
Technology لتوفير دورات مزدوجة في مجال 
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 تفقّد
PartnerBPS.org

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

 إلى ربط الطالب PartnerBPS والمدارس والشركاء في المدارس والمجتمع. يسعى
 بفرص عالية الجودة مقدمة من شركاء- BPS واألسر واألعضاء اآلخرين في مجتمع

.BPS مجتمع مدارس
 تعّرف على المزيد حول مواعيد التسجيل ، والجدول الزمني ، واللغات المتوفرة ، •

 وأنشطة البرنامج ألكثر من 120 برنامًجا صيفيًا مقدمة لطالب مدرسة بوسطن العامة
:ثم ، www.partnerBPS.org من خالل زيارة

 ;  "Search Programs" الضغط على
 ; ”Summer”  “Service Delivery Time“ اختار 
 ; لمشاهدة كل البرامج الصيفية "Search" الضغط على 
 ; للتصفح "View Program Profile " اختار 

ما الذي تبحث عنه في
المخيم الصيفي أو البرنامج

 بعد اختيارك للمخيمات أو البرامج التي تعمل بشكل أفضل مع جدولك الزمني والذي سيكون األكثر إثارة
.لالهتمام طفلك، احصل على المزيد من المعلومات عنها. اتصل بكل مخيم وقم بطرح الكثير من األسئلة

:بعض األسئلة التي يجب طرحها على موظفو البرنامج والمخيم
هل المعسكر أو البرنامج معتمد أو مرخص؟ إذا كان األمر كذلك ، فمع من؟ إذا لم يكن كذلك ، فلماذا ال؟ •

 ما هو التدريب الذي يتلقاه موظفي المخيم حول السالمة و اإلشراف و االستشارة وحل المسائل •
وغيرها من القضايا الفريدة للعمل مع األطفال الصغار؟

 هل يشمل السعر كل شيء ، أم أن هناك رسوًما إضافية للنقل ، وخدمة الطعام ، والمبيت ، والتسجيل ، •
والمالبس ، وما إلى ذلك؟

إذا تم توفير وسائل النقل، ما هي الطرق المحددة؟ •
إذا لم يتم تقديم أنشطة ما قبل المخيم وبعده ، فمن هو مع األطفال وماذا سيفعلون؟ •

هل توجد أنشطة تنافسية )مثل الفرق الرياضية الجماعية(؟ هل طفلك مرتاح بمستوى المنافسة؟ •
 كيف يمكن لآلباء البقاء على اتصال مع أطفالهم أثناء المخيم؟ هل المكالمات الهاتفية أو البريد •

اإللكتروني مسموح به؟
كيف يلبي المخيم احتياجاته الغذائية و المادية الخاصة؟ •

هل يتواجد هناك منزل مفتوح قبل بدء المخيم حتى يتمكن لآلباء من التجول بالمخيم ومقابلة المدير؟ •
هل يتوافر هناك أيام للزيارة؟ •

من أين تحصل على المساعدة
في العثور على مخيم صيفي

  American Camp Association, New England من
781-541-6080   acanewengland.org

وتقدم نيوإنجالند  واليات  جميع  في  ليلية  بمخيمات  األطفال  نيوإنجالند   ، األمريكي  المخيم  جمعية   تربط 
 في نيوإنجالند ACA New England إرشادات وموارد بحث شخصية مجانية عن المخيمات. تنشر هيئة
 دلياًل سنويًا إلى المعسكرات المعيشية والسكنية المعتمدين التي تتضمن أسئلة تطلب من مدير المخيم النصيحة
أو الهاتف  الدليل عبر اإلنترنت أو طلب نسخ عن طريق  العثور على مخيم. يمكنك الحصول على   بشأن 

 .البريد اإللكتروني
Cambridge Camping

617-864-0960    cambridgecamping.org
 يساعد برنامج كامبريدج للتخييم الليلي المنح الدراسية العائالت في العثور

  .على منح دراسية للعديد من المعسكرات الليلية. سكان بوسطن مؤهلون لهذه الخدمة
boston.mommypoppins.com

 هذا الموقع مكتوب بواسطة األهل. لديه دليل التخيم وتحميل األفكار لدروس وأنشطة لألطفال من جميع
األعمار

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

.توفر هذه الخدمة إحاالت إلى مخيمات الليلية

)مدارس بوسطن العامة الُربع الخامس 5 )تابع
 التحاق الطالب بالتعليم واإلعدادات الجامعية
 وخبرات القوى العاملة والعدالة االجتماعية

 والتدريب على المشاركة المدنية خالل فصل
.الصيف إلعداد الطالب بشكل أفضل للكلية

ى ................... الصفوف 11-10، يجب أن يكون  إل
 جميع الطالب على الطريق الصحيح

.للتخرج
 ,Crawford Street الموقع ............... 5

Dorchester
التاريخ .............. 2 يوليو– 17 أغسطس

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

 ،.Charmaine Arthur ............. االتصال
carthur@freedomhouse.com ، 

617-445-2805
 التسجيل .... يتم تجنيد الطالب ليكونوا جزءا من

برنامجنا الصيفي
.www.freedomhouse ....الموقع اإللكتروني

com       

HARLEM LACROSSE
HARLEM LACROSSE SUMMER ACADEMY

 الصيفية Harlem Lacrosse في أكاديمية
 ، ELA يتدرب الطالب في الرياضيات وتعليمات
 ، lacrosse التعلم االجتماعي العاطفي، وتدريبات

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

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

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

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

adrian@harlemlacrosse.org ، 
616-450-7135

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

Lacrosse school ربما قد يشتركوا 
.في البرنامج الصيفي

      www.harlemlacrosse.org ....الموقع اإللكتروني

NORTHEASTERN UNIVERSITY
BRIDGE TO CALCULUS 2018

Bridge to Calculus 2018  )جسر إلى 
 حساب التفاضل والتكامل 2018 ( هو برنامج
 إثراء الرياضيات الصيفي الذي عقد في حرم
 وهي .Northeastern University جامعة
 تسعى جاهدة إلعداد صغار المدارس الثانوية

 المرتفعة لاللتحاق والنجاح في حساب التفاضل
 والتكامل، وخاصة حساب التفاضل والتكامل

.في سنة التخرج ، AP حساب التفاضل والتكامل
ى ................... الصف 10،قد أكملوا الجبر 2  إل

 ويريدون أساسا قويا لدراسة حساب
التفاضل والتكامل

 Math Department, 567 ............... الموقع
Lake Hall, Northeastern 

University, 360 Huntington 
Avenue, Boston

وسيلة االنتقال .........نعم
التاريخ .............. 25 يونية– 2 أغسطس

 الوقت ................ 7:30 صباحاً- 9:15 صباحاً،
األثنين - الخميس

الرسوم................ بدون رسوم طالبية
 ،.Donald R. King ............. االتصال

d.king@neu.edu ،617-373-
5679

 التسجيل .... أكمل استمارة الطلب واستمارة موافقة
 الوالدين عبر اإلنترنت على العنوان

/www.northeastern.edu :التالي
btc مع توصية من مدرس الرياضيات

/www.northeastern.edu ....الموقع اإللكتروني
btc   

SOCIEDAD LATINA
 ALAS) ACADEMY( أكاديمية التينوس لتحقيق النجاح

FOR LATINOS ACHIEVING SUCCESS
 الوصول إلى الكلية ودعم النجاح ALAS يوفر

 لمتعلمي اللغة اإلنجليزية. يتم توفير الخدمات من
خالل دعم اليوم الدراسي والفصول االختيارية

ى ................... ذوي الدخل المنخفض، متخرجي  إل
 / BPS مدارس بوسطن العامة

 الخريجين المتعلمين اللغة اإلنجليزية،
األعمار 24-16  سنة

Tremont St, Boston الموقع ............... 1530
التاريخ .............. 10 يوليو – 31 أغسطس

الوقت ................ 7:00 صباحاً- 6:00 مساًء
@Lydia Emmons.، alas ............. االتصال

sociedadlatina.org ،617-442-
4299

 sociedadlatina.org ....الموقع اإللكتروني

SOCIEDAD LATINA
STEAM TEAM فريق ستيم

 والدعم STEAM برنامج اإلثراء الصيفي ستيم
األكاديمي لمتعلمي اللغة اإلنجليزية

ى ................... الصفوف 6-8  إل
Tremont St, Boston الموقع ............... 1530

التاريخ .............. 10 يوليو – 28 أغسطس
الوقت ................ -2:00 6:00 مساًء

وسيلة االنتقال .........نعم
@Juan Maldonado.، juan ............. االتصال

sociedadlatina.org ،617-442-
4299

 sociedadlatina.org ....الموقع اإللكتروني

THE STEPPINGSTONE 
FOUNDATION

 COLLEGE SUCCESS كلية أكاديمية النجاح
ACADEMY

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

 نحو أهداف التخرج من المدرسة الثانوية، والتقديم
.في الكلية واالتمام

ى ................... الصفوف 8-5  لمدارس   إل
Edisonو Jackson Mann و 

Gardnerو McKay
 One Appleton Street, 4th ............... الموقع

Floor, Boston
وسيلة االنتقال .........نعم

التاريخ .............. 2 يوليو – 9 مايو 2019
 الوقت ................الساعات الصيفية 7:45 صباحاً -

3:30 مساًء
 الرسوم .............. 80$ للبرامج الصيفية للمساعدة

 في تحمل تكاليف البرنامج، والتي
 تشمل النقل إلى البرنامج  و تي شيرت

 Steppingstone’s بالشعار )زي
.)الرسمي

-Chris Parris.، 617-423 ............. االتصال
6300 ، cparris@tsf.org

 التسجيل .... يقوم المعلمون بترشيح طالب الصف
 الرابع في الخريف. ويمكن للعائالت

 أيضا ترشيح طالبها مباشرة إلى
Steppingstone. وتتكون الطلبات 

 ،من استبيان األسرة
 بطاقة تقرير الطالب، ودرجات اختبار               

.الطالب، وتوصية المعلم
     www.tsf.org ....الموقع اإللكتروني

THE3POINTFOUNDATION
C.A.B. ACADEMY

 أكاديمية صيفية لمدة 4 أسابيع متاحة للمشاركين
  Point Boston After-Schoolفي برنامج 3

 بعد المدرسة. يركز الطالب على التعلم القائم على
 المشاريع في مختبر االبتكار الذي شيد حديثا. بعد
 الغداء، يسبح الطالب ، يشاركوا في البرامج التي
 تركز على التعلم االجتماعي والعاطفي ولعب كرة

.السلة
ى ................... الصفوف 5-7   إل

 ,Soldiers Field الموقع ............... 1270
Brighton

التاريخ .............. 9 يوليو – 3 أغسطس
الوقت ................ 9:00 صباحاً - 5:00 مساًء

-Neil Jacobs.، 617-529 ............. االتصال
6970 ، neilhjacobs@gmail.

com
 التسجيل .... ال يوجد متطلبات لألهلية. التركيز

 على سكان التعليم العام. يتم توزيع
 االستمارات على الطالب في برامجنا

  .ما بعد المدرسة في شهر مايو

THOMPSON ISLAND OUTWARD 
BOUND EDUCATION CENTER

SUMMER CONNECTIONS االتصاالت الصيفية
 برنامج تعليمي صيفي يومي لمدة خمسة أسابيع

 يجمع بين Thompson Island في جزيرة
 الدعم األكاديمي وأنشطة الدعم واإلثراء األكاديمي

 إلنماء طالب الصف 6 و 7 من اصل ثمانية
.مدارس عامة في بوسطن

ى ................... الصفوف 6-7   إل
التاريخ .............. 9 يوليو – 10 أغسطس

الوقت ................ 8:30 صباحاً - 4:30 مساًء
وسيلة االنتقال .........نعم

 التسجيل .... يتم تسجيل الطالب من خالل شركاء
المدرسة المحددين

 ،.Gemma Falivene ............. االتصال
gfalivene@thompsonisland.

org ، 617-830-5111أو Stephen 
Greene، sgreene1@mac.

com،617-275-1862
/thompsonisland.org ....الموقع اإللكتروني

programs/connections

UMASS BOSTON - GASTON-CEHD 
(TAG/ALERTA)

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

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

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

Boston..
ى ................... الطالب الالتيني و / أو متعلمي  إل

 اللغة اإلنجليزية، مع استهداف طالب
ALERTA الصفوف 5-3، وطالب 

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

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

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

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

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

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

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

WEST END HOUSE
 CREDIT برنامج استرداد الوحدات الدراسية االئتمانية

RECOVERY PROGRAM
 دورات استرداد الوحدات الدراسية االئتمان في الموقع

 في منشأتنا خالل أشهر الصيف.
 ويدعم هذا البرنامج 30 طالبا في
 المدرسة الثانوية في الرياضيات،

 ودورات ، ELA واللغة اإلنجليزية
 على احتياجات TBD آخري )يعتمد

 الطالب(، ويتضمن عنصر العمالة في
.سن المراهقة

ى ................... الصفوف 10-8، يجب أن يحتاج  إل

 الشباب الستكمال استرداد االئتمان في
ELT و / أو الرياضيات و / أو دورة 

.أخرى
 ,Allston Street الموقع ............... 105

Allston
وسيلة االنتقال .........نعم

التاريخ .............. 9 يوليو – 24 أغسطس
الوقت ................ 8:30 صباحاً - 6:00 مساًء

 ،.Sunny Harirchi ............. االتصال
617-870-7496، sharirchi@

westendhouse.org
 يجند الشباب  West End House .... التسجيل 

 الذين هم في حاجة إلى استرداد
 االئتمان. يتم إحالة الطالب إلى مدير

Academic Success.
westendhouse.org ....الموقع اإللكتروني
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BOSTON DAY/EVENING 
ACADEMY

SUMMER CAPSTONE
Capstone هو الثلث األخير لطالب BDEA 

 وهو مطلوب من أجل التخرج. كابستون هو
 مشروع قائم وتجريبي ويتطلب من كل طالب
 لتحديد األسئلة األساسية، والتوجيهية المتعلقة

 بالمسار الوظيفي المختار )بما في ذلك الكلية(.
 إنشاء مشروع بحثي بما في ذلك إجراء المقابالت

.والتظليل المهني في هذا المجال
ى ................... يجب أن يكون الطالب قد أكملوا  إل

 جميع الدورات على خارطة الطريق
Capstone من أجل دخول

 ,Kearsarge Avenue الموقع ............... 20
Roxbury

التاريخ .............. 9 يوليو – 3 أغسطس
الوقت ................ 10:00 صباحاً - 2:00 ظهراً

الرسوم ...............  بدون رسوم
-Janet Platt.، 617 ............. االتصال

922-1396, jplatt@
bostonpublicschools.org

 التسجيل .... الطالب الذين يسجلون في كابستون 
 يجب أن يكونوا قد أكملوا جميع
 الدورات على خارطة الطريق

 الخاصة بهم من خالل تلقي التصنيفات
 المختصة أو عالية الكفاءة على

 كفاءاتهم. يجب أن يكون الطالب قد
 أنجزوا أيضا ما ال يقل عن 3 فصول

 إثراء، بما في ذلك االستعداد الوظيفي،
.فضال عن خطة التخرج

HORACE MANN SCHOOL
SUMMER PROGRAM البرنامج الصيفي

 هذا البرنامج يضمن لطالب الصم وضعاف
 السمع االستمرار في الوصول الكامل إلى اللغة
 واإلنجليزية. توفير ASL اإلنجليزية كلغة ثانية

 بيئة أكاديمية لغوية في الصيف تضمن التقدم
 األكاديمي وتتجنب االنحدار األكاديمي الضار

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

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

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

635-8534
                    mbrown3@

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

 استمارة طلب الحضور للبرنامج
 الصيفي. ستتم تجهيز الطلبات وتعيين

.الطالب لفصول محددة

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
 CAREER التعليم الفني الوظيفي للمدرسة المتوسطة

TECHNICAL EDUCATION FOR MIDDLE 
SCHOOL

 برنامج لمدة 3 أسابيع لتزويد طالب المدارس
.المتوسطة التوجه إلى التعليم الفني الوظيفي

ى ...................طالب مدارس بوسطن العامة  إل
المتوسطة

 ,Malcolm X Blvd الموقع ............... 75
Roxbury

التاريخ .............. 9 يوليو – 27 يوليو
الرسوم ...............  بدون رسوم

 ،.Edward Brackenbury ............. االتصال
ebrackenbury@

bostonpublicschools.org
                    617-635-8970

 التسجيل .... يتقدم طالب المدارس المتوسطة بطلب 
.للحصول على المقاعد المتاحة

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
ESL AND SLIFE AT MADISON PARK

 برنامج معزز لمتعلمي اللغة اإلنجليزية وطالب
SLIFE في .Madison Park

ى ...................متعلمي اللغة اإلنجليزية و طالب  إل
SLIFE في .Madison Park

 ,Malcolm X Blvd الموقع ............... 75
Roxbury

التاريخ .............. 9 يوليو – 10 أغسطس
الرسوم ...............  بدون رسوم

 ،.Edward Brackenbury ............. االتصال
ebrackenbury@

bostonpublicschools.org
                    617-635-8970

 في SLIFE أو EL التسجيل .... أي طالب 
Madison Park  هم مؤهلون.

QUINCY UPPER SCHOOL
 برنامج البكالوريا الدولية اإلثراء الصيفي

INTERNATIONAL BACCALAUREATE 
SUMMER ENRICHMENT PROGRAM

 المهمة في هذا البرنامج هو إعداد الطالب لدقة
 ويوفر هذا البرنامج تعليما متسقا لجميع .IB تعليم

.الطالب طوال السنة التقويمية
ى ...................طالب JQUS إل

 ,Washington Street الموقع ............... 900
Boston

التاريخ .............. 9 يوليو – 10 أغسطس
الرسوم ...............  بدون رسوم

الموعد النهائي.......22 يونيو
 ،.Stephen Cirasuolo ............. االتصال

scirasuolo@
bostonpublicschools.

org،6176358940

826 BOSTON
COLLEGE ESSAY ACADEMY كلية أكاديمية المقال

 في هذا البرنامج الكتابي هو مكثف لمدة 5 أيام،
 ويغوص الطالب في الجوانب المكتوبة من

 التطبيق المشترك والعمل في مجموعات صغيرة
 لتبادل األفكار، المسودة، ومراجعة البيانات

 الشخصية الخاصة بهم. هذه العينة الكتابية الهامة
 هي أكثر من مقال: فهي المكان الذي يحصل

 الطالب على سرد قصتهم والوقوف إلى جانب
.المتقدمين اآلخرين

ى ...................الصفوف 10-12، العمر 19-16 إل
 ,Washington Street الموقع ............... 3035

Roxbury

التاريخ .............. 27 أغسطس – 31 أغسطس
الوقت ................ -1:00 3:00 ظهراً

 الرسوم ...............  بدون رسوم,  ولكن 25 $
 وديعة مطلوبة في التسجيل، والتي سيتم

 استردادها إذا وبعد حضور الطالب
.البرنامج الكامل

 االتصال ............. 5400-442-617 أو
info@826boston.org

 ،April Bo Wang التسجيل ..... االتصال ب 
april@826boston.org

                        617-442-5400
       www.826boston.org ....الموقع اإللكتروني

BOSTON AREA HEALTH 
EDUCATION CENTER

 YOUTH  برنامج إثراء وظائف الشباب والصحة
TO HEALTH CAREERS SUMMER 

ENRICHMENT PROGRAM
 بحوالي 90 طالبا BAHEC كل صيف يرحب
 للمشاركة في برنامجها اإلثراء الصيفي لمدة 6

 أسابيع. يأخذ المشاركون دورات في الرياضيات
 والعلوم لإلعداد األفضل لفصل الخريف. وهم

 يشاركون في ورش عمل في مجال الصحة العامة،
 فضال عن التدريب الداخلي لمعرفة المزيد عن

.الصحة العامة والصحة المهنية
ى ...................الصفوف 9-11، تعتبر  BAHEC إل

 الطالب بشدة من المناطق مفتقرة
 الخدمات وكذلك أولئك الذين هم

.ً متنوعون عنصرياً، عرقياً، ولغويا
 Massachusetts الموقع ............... 727

Avenue, Boston
التاريخ .............. 9 يوليو – 16 أغسطس

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

-Anthony Crosson، 617 ............. االتصال
534-7119، acrosson@bphc.

org
 التسجيل ..... إكمال استمارة التقديم والمقال. بعد 

 االنتهاء من التطبيق، يشارك الطالب
 في مقابالت المجموعة إلزامية لتقييم

 أفضل تناسب للبرنامج. سجل مع
Successlink كما شركاء BAHEC 

 Boston Centers for Youth مع
and Families )BCYF(  لتزويد 

 الطالب مع راتب خالل الصيف. يجب
 أن يكون الطالب المقبولين قادرون

 على االلتزام بحضور برنامج الصيف
.بأكمله

/www.bphc.org ....الموقع اإللكتروني
whatwedo/Teens/boston-

area-health-education-center/
Pages/bahec.aspx       

BOSTON CHINATOWN 
NEIGHBORHOOD CENTER

 (البرنامج الصيفي القيادة الطالبية للمهاجرين الصينيين(تشيسل
SUMMER CHINESE IMMIGRANT 
STUDENT LEADERSHIP )CHISL) 

PROGRAM
 الصينية المهاجرة ChISL يوفر الصيف

 لطالب مدارس بوسطن )EL( اإلنجليزية المتعلم
 العامة مع البرمجة الصيفية التي تعزز مهاراتهم
 في اللغة اإلنجليزية االستماع والتحدث والقراءة

.والكتابة والفهم
ى ...................الصفوف 8-9، شباب المهاجرون  إل

 الصينيون, الذين هاجروا إلى الواليات
.المتحدة في السنوات الخمس الماضية

Ash Street, Boston الموقع ............... 38
التاريخ .............. 5 يوليو – 17 أغسطس

الوقت ................ الظهيرة –  5 مساًء
.الرسوم ...............  بدون رسوم

.Sandra Lee ، sandra ............. االتصال
lee@bcnc.net ، 617-635-5129 

x1022
 التسجيل ..... يعمل موظفو مركز الشباب مع قسم 

OEL مدارس بوسطن العامة لتعيين 
 وتسجيل الطالب على قائمة مجموعة

 من خالل تحديد EL تعويضات
 الطالب المحتملين وخلق

.عملية إحالة شاملة                   
       www.bcnc.net ....الموقع اإللكتروني

BOSTON UNIVERSITY SCHOOL 
OF EDUCATION

 UPWARD BOUND AT قيد الصعود في جامعة بوسطن
BOSTON UNIVERSITY 

 يخدم البرنامج الطالب الذين يتم توظيفهم
 من واحدة من هدف خمس مدارس ثانوية :

 أكاديمية ، Brighton High School مدرسة
Community Academy of Science 
and Health ، ومدرسة The English 
High School ، أكاديمية Margarita 

Muniz Academy ، ومدرسة Snowden 

International High School  في منطقة 
 أو واحدة من أربعة أحياء Copley كوبلي

 مستهدفة: دورشيستر ، شرق بوسطن ، ماتابان ،
.و روكسباري

ى ...................الصفوف 9-10، ذوي الدخل  إل
 المنخفض و / أو الجيل األول لحضور

.الكلية لطالب المدارس الثانوي
BU School of Education ............... الموقع

                                  Two Silber Way, 
Boston

 التاريخ ..............  24يوليو – 3 أغسطس ( المكون
(الصيفي للبرنامج

الرسوم ...............  بدون رسوم للمشاركة
.الموعد النهائي .......... 15 أبريل

@Reggie Jean ، , reggie ............. االتصال
bu.edu ، 617-353-3551

 التسجيل ..... يقدم الطالب استمارة طلب من الموقع 
 أو من www.bu.edu/ub اإللكتروني

 خالل مستشار توجيههم في المدارس
.الثانوية في المدارس المستهدفة

       www.bu.edu/sed ....الموقع اإللكتروني

BOSTON UNIVERSITY SCHOOL 
OF EDUCATION

 قيد الصعود في الرياضيات والعلوم في جامعة بوسطن
UPWARD BOUND MATH SCIENCE AT 

BOSTON UNIVERSITY
Upward Bound  العلوم و الرياضيات هو 
 federally funded TRIO جزء من برامج

 الممولة اتحاديا، والتي تهدف إلى إعداد الطالب
 ذوي الدخل المنخفض والجيل األول ملزمة

 الطالب للنجاح في التعليم العالي في مجاالت
 العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

.STEM.
ى ...................الصفوف 9-11، ذوي الدخل  إل

 المنخفض و / أو الجيل األول لحضور
 الكلية و الطالب المهتمون بتخصص

STEM .
BU School of Education ............... الموقع

                                  Two Silber Way, 
Boston

 التاريخ ..............  24يوليو – 3 أغسطس ( المكون
(الصيفي للبرنامج

الرسوم ...............  بدون رسوم للمشاركة
-Allison Cox ، 617-353 ............. االتصال

3551 , acox@bu.edu,
 التسجيل ..... يحتاج الطالب إما لتلبية المبادئ 

 TRIO التوجيهية منخفضة الدخل
 أو أن يكونوا الجيل األول من الكلية،

 وهذا يعني ال أحد من الوالدين قد
 حصل على درجة البكالوريوس. يجب

 أن يكون الطالب قد بدأوا الصف
  التاسع على األقل وإما حضور ب

Charlestown أو Boston Green 
Academy أو مدرسة Josiah 

Quincy Upper School  أو يسكن  
 في دورشيستر ، شرق بوسطن ،

 ماتابان ، و روكسباري. يحتاج الطالب
 إلى أن تكون مهتمة في دراسة العلوم
 والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
 ويتم إعطاء الطالب الذين يحضرون
 المدارس الثانوية المستهدفة األولوية

.في عملية القبول
       www.bu.edu/sed ....الموقع اإللكتروني

CAMP HARBOR VIEW
CAMP HARBOR VIEW مشاهدة ميناء الهاربور
 نحن نقدم تجارب فريدة من نوعها التي تسمح

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

 ناجحة. لدينا تجربة مخيم الصيف استثنائية
 والبرمجة لمدة عام يساعد األطفال على تصور
 مسارات جديدة للنجاح من خالل توفير تجربة

 تشكيل الحياة في وقت حرج في حياتهم. هذا
 هو برنامج شامل الذي يوفر خدمات دعم العمل

 االجتماعي ألي ُمخيّم الذي قد يتطلب ترتيبات
.معقولة

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

Boston
وسيلة االنتقال .........نعم

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

 الرسوم ...............  $5 رسوم تجهيز لتقديم الطلب،
 ولكن البرنامج نفسه هو مجاناً. ويمكن
 أيضا أن يتم التنازل عن هذه الرسوم

Summer Stuff 2018 
األشياء الصيفية 2018

إصدار من
BOSTON PUBLIC SCHOOLS

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

02119
bostonpublicschools.org

communications@bostonpublicschools.org
617-635-9265

 ال تقدم مدارس بوسطن العامة أو موظفوها بأي
 تأييد أو توصية أو تمثيل فيما يتعلق بمدى مالءمة
 أو أولوية ألي برنامج أو مؤسسة أو مورد غير

.في هذا المنشور BPS مدرج في
هل تبحث عن أفكار الصيف

للطالب األصغر سنا؟
مدارس بوسطن العامة أيضاً

 لطالب .Summer Stuff Jr تنشر منشور
.المدارس االبتدائية

 متوفر في مارس 2018 في المدارس والمكتبات
، ومراكز األحياء

:  BPS وعلى موقع
bostonpublicschools.org/summer

617-635-9265

BOSTON SCHOOL COMMITTEE
لجنة مدرسة بوسطن

Michael Loconto, Chair
Hardin Coleman, Vice-Chair

Alexandra Oliver-Dávila
Michael O'Neill
Jeri Robinson

Regina Robinson
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فبراير/شباط 2018
 ال تميز مدارس بوسطن العامة على أساس العرق أو اللون
 أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس / النوع أو الهوية الجنسية

 أو المعتقدات الدينية أو األصل القومي أو النسب أو االنتقام
 أو التوجه الجنسي أو الوراثة أو الوضع العسكري وال

 تتسامح مع أي شكل من أشكال التخويف والتهديد واإلكراه
.و / أو المضايقة

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

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

مجاناً أو
 بأقل الرسوم
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 إذا لزم األمر )فقط حدد التنازل على
.)االستمارة الموجودة على االنترنت

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

379-5500،  bsoreff@
campharborview.org

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

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

 مرة واحدة بمجرد شغل
.الدورة                  

.www.campharborview ....الموقع اإللكتروني
org       

CHARLES RIVER CANOE & KAYAK
 DAYأيام برنامج مغامرة التجديف في سن المراهقة -3 3

TEEN ADVENTURE PADDLING PROGRAM
 الخروج خارجاً هذا الصيف! استمتع بثالثة

 أيام من المرح على طول ساحل ماساتشوستس
 في قوارب الكاياك و التجديف الواقف. قم ببناء

 مهارات جديدة، انظر إلى أماكن جديدة، وقم
.بتكوين صداقات جديدة

ى ................... العمر 16-13 .إل
Cambridge ............... الموقع

وسيلة االنتقال .........نعم
 التاريخ .............. 3 – أيام محاضرات في  يوليو

 و أغسطس
الوقت ................ 9 صباحاً - 4:30 ظهراً

الرسوم ...............  299$ تتضمن ثالثة أيام كاملة
الموعد النهائي...... الخدمة بأسبقية الوصول

التسجيل ..... االشتراك عبر االنترنيت
@Ellie  ، ellie ............. االتصال

paddleboston.com ،  617-
965-5110 

.www.paddleboston ....الموقع اإللكتروني
com

COMMUNITY ROWING, 
INCORPORATED

ROW BOSTON تجديف بوسطن
 يوفر تجديف بوسطن النشاط البدني، والدعم

 التعليمي، والتنمية الشخصية في الصيف لبرنامج
.تعلم التجديف المتاح

ى ................... الصف 9 5- .إل
 ,.Nonantum Rd الموقع ............... 20

Brighton
وسيلة االنتقال .........نعم

التاريخ .............. 16 يوليو – 24 أغسطس
الوقت ................ 9:00 صباحاً - 1:00 ظهراً

 الرسوم ...............  /40$  األسبوع )يمكن التنازل
)عن الرسوم

 ،  Jovia Manzie ............. االتصال
rowboston@

communityrowing.org 
                    907-378-3135

 :التسجيل ..... سجل عبر االنترنيت
communityrowing.org/

outreach/lets-row-boston/
row-boston-high-school-

team/
       communityrowing.org ....الموقع اإللكتروني

FRANKLIN PARK TENNIS 
ASSOCIATION

FPTA التنس في الحديقة  FPTA TENNIS IN THE 
PARKS

FRANKLIN PARK OR ALMONT PARK, 
MATTAPAN

 دروس تنس مجانية لألطفال والكبار وكبار
 السن. هذه هي برامج مجاني اإلنزال مع التسجيل
 المستمر حيث يمكنك االنضمام في أي وقت خالل

 فصل الصيف. يمكنك التسجيل في أي مكان أو
 على موقعنا على االنترنت. متطلبات الدرس:

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

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

Grove Courts, Jamaica Plain 
or Almont Park, Mattapan

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

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

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

franklinparktennis@gmail.
com

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

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

franklinparktennis.org       

)مجاناً أو بأقل الرسوم )تابع

الصيف في المدينة مع
حدائق بوسطن واالستجمام

مناسبات صيفية ثقافية
، ستنطلق حدائق بوسطن مرة أخرى للحياه هذا الصيف بفيلم مجاني ، حفالت موسيقية ، عروض الُدمى

.ورش الرسم والتصوير الفوتوغرافي ، والكثير من األنشطة الثقافية والفنية األخرى لجميع األعمار
cityofboston.gov/Parks/TTD/parkarts.asp:موقع االنترنت . Jennifer Widener ، 617-961-3047 :لمزيد من المعلومات

BOSTON NEIGHBORHOOD 
BASKETBALL LEAGUE (BNBL)

BNBL هو أقدم دوري الحى لكرة السلة في 
 Reebok الواليات المتحدة. بالشراكة مع

International ، تلعب الفرق أسبوعياً للتنافس على 
 لقب بطولة الدوري في ثالثة أقسام للبنين والبنات

 بما في ذلك 18 سنة وأقل من 15 سنة وأقل ، و 13
.سنة وأقل

ى .................... األعمار 18-11 إل
 الموقع ................ مواقع في جميع أنحاء المدينة

التاريخ .............. 5  يوليو - 21 أغسطس
 الوقت  .............. األثنين إلى الجمعة 5:00 - 10:00

مساًء
الرسوم ............... مجاناً

 الموعد النهائي....... يجب على المدربين تسجيل الفرق
 ، Pee Wee في مايو. بالنسبة لبرنامج

اتصل بالمركز المحلي للتسجيل
-Michael H. Mitchell, 617 ............. االتصال

961-3083, mike.mitchell@
boston.gov

BOSTON NEIGHBORHOOD 
SOCCER LEAGUE (BNSL)

BNSL هو ستة أسابيع 6 مقابل 6 الدوري الذي 
 يوفر العبي كرة القدم الشباب الفرصة للتنافس ضد
 بعضها البعض. يحتوي البرنامج على رابطة للبنين

 والبنات ، والتي تنقسم إلى قسمين. تسجيل الفريق فقط
 ، مطلوب التسجيل المسبق. يبدأ البرنامج من االثنين

 إلى الخميس ، ولكنه يعيد جدولة المباريات يوم
.الجمعة إذا لزم األمر

ى .................... األعمار 16-8 إل
الموقع ................ مواقع على مستوى المدينة

التاريخ .............. 5  يوليو - 13 أغسطس
 الوقت  .............. األثنين إلى الخميس -5:00 9:00

مساًء
-Woodley Auguste, 617-961 ............. االتصال

3084 woodley.auguste@boston.
gov                             

EAST BOSTON SUMMER 
RECREATION AND SPORTS CENTER

 في برنامج االستقبال هذا، يمكن للشباب المشاركة
 في األنشطة الخاضعة لإلشراف بما في ذلك الرياضة
.واأللعاب والفنون والحرف. ينصح التسجيل المسبق

ى .................... األعمار 14-7 إل
 Sartori Stadium at East ................ الموقع

Boston Memorial Park
التاريخ .............. 10  يوليو - 17 أغسطس
الوقت  .............. 9:00صباحاً- 3:00 مساًء

-Cheryl Brown, 617-635 ............. االتصال
4505,  cheryl.brown@boston.

gov

FOOTBALL FOR YOU
 Patriots تم إنشاء "كرة القدم من أجلك" من قِبل

Alumni  بالشراكة مع مؤسسة New England 
Patriots Charitable Foundation  الخيرية 

 NFL ومؤسسة اتحاد كرة القدم األميركي
Foundation  لتقديم أساسيات كرة القدم لألطفال 

 في نيوإنجالند والمناطق المحيطة بها. تؤكد هذه
 العيادة الفريدة من نوعها التي ال يتم االتصال بها

 في يوم واحد على القيادة والعمل الجماعي وااللتزام
.بالرياضيين الشباب

األعمار ....................  14-9
Madison Park High School ................ الموقع

التاريخ .............. سيتم تحديدها
                                     ,Billy Sittig, 617-961-3082 ............. االتصال

billy.sittig@boston.gov  

LACROSSE CAMPS
 تعلم العزف الكروس! توفر المعسكرات التعليم

 األساسي لالعبين من جميع المستويات، من الجديد
 إلى متقدم. يتم تشجيع الالعبين على إحضار معداتهم

 الخاصة ، ولكن سيتم توفير المعدات لالستخدام في
.المخيم

ى .................... األعمار 14-8 إل
الموقع ................ مواقع على مستوى المدينة

التاريخ .............. 9  يوليو - 10 أغسطس
الوقت  .............. متعدد

-Woodley Auguste, 617 ............. االتصال
961-3084, woodley.auguste@

boston.gov,

MAYOR'S CUP POP WARNER 
JAMBOREE

 لدى الفِرق الرياضية عبر بوسطن فرصة لإلحماء
 لموسم كرة القدم خالل هذه المسابقة التمهيدية

 New England و Comcast للموسم الذي ترعاه
Patriots.

ى .................... األعمار 14-6 إل
 West Roxbury Educational ................ الموقع

Complex
التاريخ .............. األحد، 19 أغسطس

الوقت  .............. 8:00صباحاً- 3:00 مساًء

MAYOR'S CUP ROWING REGATTA
 و RowBOSTON قدمت في الشراكة مع

Community Rowing, Inc. تتنافس برامج 
 تجديف الشباب من جميع أنحاء المدينة في سباق

.القوارب هذا المثير على نهر تشارلز
األعمار ....................12-18

,Harry Parker Boathouse ................ الموقع
                                   20 Nonantum Road, 

Brighton             
التاريخ .............. األحد، 3 يونية

الوقت  .............. 9:00صباحاً- 1:00 مساًء
 Barbara Hamilton at ............. االتصال

barbara.hamilton@boston.gov,                                    
617-961-3093                                    

MAYOR'S CUP SOFTBALL 
TOURNAMENT

 تتنافس برامج ، Boston Red Sox برعاية
 البيسبول للشباب من جميع أنحاء المدينة في هذه

.البطولة المثيرة
ى ....................البنات، أعمار18-9  إل

 Ross Field, Westminster ................ الموقع
St., Hyde Park

التاريخ .............. 6 يونية -  15  يونية
الوقت  .............. 8:30صباحاً- 3:00 مساًء

-Larelle Bryson, 617-961 ............. االتصال
3092, larelle.bryson@boston.

gov,                                 

MAYOR'S CUP TENNIS 
TOURNAMENT 

  ومركز Tenacity يتم تقديمه بالشراكة مع
.Sportsmen’s Tennis & Enrichment 

Center تتنافس برامج تنس الشباب من جميع أنحاء 
.المدينة في هذه البطولة المثيرة

  األعمار ....................18 6-
 & Sportsmen’s Tennis ................ الموقع

Enrichment Center, 950 Blue 
Hill Ave., Dorchester

التاريخ .............. 10-6  أغسطس
 Barbara Hamilton at ............. االتصال

barbara.hamilton@boston.gov 
 أو,617-961-3093

MOAKLEY PARK SUMMER 
RECREATION AND SPORTS CENTER

 في برنامج االستقبال هذا ، يشارك الشباب في
 األنشطة الخاضعة لإلشراف بما في ذلك الرياضة
 واأللعاب والفنون والحرف. يمكن للوالدين تسجيل

.أطفالهم ليوم واحد أو أسبوع أو طوال فصل الصيف
ى .................... األعمار 18 6-   إل

 Moakley Park, South ................ الموقع
Boston

 التاريخ .............. 9  يوليو - 17 أغسطس
 الوقت  .............. االثنين- الجمعة  9:00صباحاً- 3:00

مساًء
 Barbara Hamilton at ............. االتصال

barbara.hamilton@boston.gov 
أو, 617-961-3093

SUMMER TENNIS AND READING 
PROGRAM

 ، Boston Parks & Recreation بالشراكة مع
 برنامًجا للتنس والقراءة. يتم إعطاء Tenacity يوفر

 المشاركين تعليمات لتعليم التنس، ولعب الفريق ،
 وقد يدخلون في بطولة كأس رئيس البلدية للتنس

 في أغسطس. يشارك جميع الطالب أيًضا في نشاط
 قراءة نصف ساعة يوميًا. يتم تشجيع األطفال ذوي

.اإلعاقة على التقديم
ى .................... األعمار 16 6-   إل

الموقع ................ مواقع على مستوى المدينة
 التاريخ .............. 9  يوليو - 17 أغسطس

 الوقت  .............. االعمار:  10-6:  9:00صباحاً-
للظهيرة

 االعمار:  11-18:  -1:00 4:00                        
مساًء

-Barbara Hamilton, 617 ............. االتصال
961-3093, barbara.hamilton@

boston.gov
               Online at www.tenacity.org ........التسجيل

WHITE STADIUM SPORTS CENTER
 في هذا البرنامج الذي يستمر لستة أسابيع ، ستتعلم
 أساسيات مجموعة متنوعة من األلعاب الرياضية.

 هناك أيضا برنامج للقراءة والكتابة وتخصيب
 يقدم أسبوعيا يوم White Stadium الرياضيات في

.االثنين من 16 يوليو إلى 13 أغسطس
ى .................... األعمار 14 7-   إل

 White Stadium, Franklin ................ الموقع
Park

 التاريخ .............. 10  يوليو - 17 أغسطس
 الوقت  .............الثالثاء إلى الجمعة   8:30صباحاً-

3:00 مساء
 التسجيل المسبق عبر .FC / FS ......الموعد النهائي

اإلنترنت مطلوب؛ المساحة محدودة
-Larelle Bryson, 617-961 ............. االتصال

3092, larelle.bryson@boston.
gov

GIRLS WHO CODE
 SUMMER IMMERSION برنامج الغمر الصيفي

PROGRAM
 برنامج صيفي مجاني 7 أسابيع للطالبات الفتيات

 في الصف 10  -11حالياً لتعلم الترميز والحصول
.على التعرض للوظائف التقنية

ى ................... الصفوف 1110- نحن نقبل أي  إل
 طالب الذي يعرف بأنه أنثى، بغض

.النظر عن تعيين الجنس عند الوالدة
 ,Varies by location ............... الموقع

Boston
التاريخ .............. 9 يوليو – 24 أغسطس

الوقت ................ 9:00 صباحاً - 4:00 مساًء
 الرسوم ...............  بدون رسوم، تقدم المعطيات

 للطالب المؤهلين لمساعدتهم على
.الحضور

-Kelly Baker ، 617 ............. االتصال
584-9368، kelly.baker@

girlswhocode.com
 التسجيل ..... سجل عبر االنترنيت على

girlswhocode.com/summer-
immersion-programs 

       girlswhocode.com ....الموقع اإللكتروني

HYDE SQUARE TASK FORCE
 RITMO EN ACCION DANCE فرقة الرقص

TROUPE
 يتعلم المراهقون الرقص األفريقي و رقصات

 الالتينية ،األداء في جميع أنحاء بوسطن، ورشات
 الرقص الرائدة، والدعوة للقضايا التي تؤثر عليهم

 وأقرانهم. وفي الوقت نفسه، يبنون الثقة بالنفس،
 ويتواصلون مع ثقافاتهم، ويطورون المهارات

 القيادية التي تساعدهم على النجاح في الكلية
.ومجتمعهم

ى ................... الصف  12-8، العمر 18-14 إل
 ,Sunnyside Street الموقع ............... 30

Jamaica Plain
التاريخ .............. 6 أسابيع ، يوليو –أغسطس

الوقت ................ 11:00 صباحاً - 3:30 ظهراً
الرسوم ...............  بدون رسوم

 ، Audrey Guerrero ............. االتصال
audrey@hydesquare.org،617-

524-8303 x357
.www التسجيل ..... سجل عبر االنترنيت على

hydesquare.org/youth-leader-
application/

       www.HydeSquare.org ....الموقع اإللكتروني
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على الدخل
الموعد النهائي....... 1 مايو 2018

-Alex DeFronzo ، ,617 ............. االتصال
561-6677 adefronzo@

piersparksailing.org,
 التسجيل ..... عبر االنترنت و شخصياٍ  ،التقديم متاح

باللغة اإلنجليزية أو اإلسبانية
                 piersparksailing.

campmanagement.com
piersparksailing.org ....الموقع اإللكتروني

ST. STEPHEN'S YOUTH 
PROGRAMS

 B-SAFE بي-سيف المستشارين الشباب في التدريب
JUNIOR COUNSELOR IN TRAINING

 JCIT Program و B-SAFE   يوفر برنامج
)The Bishop’s Summer Academic & 

Enrichment( ،بيئة إثراء أكاديمية آمنة وممتعة 
 للطالب بعمر 30 و 14 سنة من كل عام. وتشمل
 األنشطة التدريب على القيادة، والخبرة في العمل،
 ورحالت اإلثراء الميدانية الثقافية في جميع أنحاء

.منطقة بوسطن
ى ................... العمر 14 إل

Roxbury and Dorchester ............... الموقع
التاريخ ..............  9 يوليو- 9 أغسطس

 الوقت ............... 8:30صباحاً- 4:00 مساًء(
 )باإلضافة إلى المخيم الليلي في نيو

)هامشر خالل األسبوع األخير
 الرسوم ...............  بدون رسوم. إذا أكمل برنامج

JCIT الصيفي الكامل، فسوف يحصل 
 هو/هي على 250 $ منحة تقديرا

لتعلمهم وجهدهم
@Liz Steinhauser ، , liz ............. االتصال

ststephensbos.org 617-858-
1087

 التسجيل ..... التعليمات عبر االنترنت
www.ssypboston.org ....الموقع اإللكتروني

TRINITY BOSTON FOUNDATION
 TEEP )TRINITY برنامج الثالوث للتعليم من أجل التميز

EDUCATION FOR EXCELLENCE 
PROGRAM)

 برامج على مدار السنة والصيف TEEP يقدم
 لطالب مدارس بوسطن العامة المتوسطة والثانوية

 التي تقدم اإلثراء األكاديمي والدعم، وتنمية
 المهارات القيادية، وفرص العمل المدفوعة،

.والتوجيه، ودعم القبول في الجامعات
ى ................... الصفوف 6-11 إل

 ,Clarendon Street الموقع ............... 206
Boston

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

 الرسوم ...............  رسوم استمارة تقديم مرة واحدة
$50

الموعد النهائي .......  13 ابريل
 , ، Priscilla Andrade ............. االتصال

617-936-0944 pandrade@
trinityinspires.org

       www.trinityinspires.org ....الموقع اإللكتروني

UMASS BOSTON PRE-
COLLEGIATE PROGRAMS

/TALENT SEARCH البحث عن الواهب/ مشروع ريتش
PROJECT REACH

 البحث عن المواهب يحدد طالب المدارس
 المتوسطة والثانوية في التعليم الخاص والعام

 الذين لديهم القدرة على التعليم في مرحلة ما بعد
 الثانوي، ويدعمهم في االنتهاء من برنامج الدراسة
 الثانوية صارم للدراسة، ويشجعهم على االنخراط
 في برامج ما بعد المرحلة الثانوية. كما يتم تشجيع

 ومساعدة المدارس الثانوية و متسربين الثانوية
.بالعودة إلى المدرسة

ى ................... الصفوف 9-8، الطالب المسجلين  إل
 ،Burke، Charlestown في

Dearborn، Excel، Madison 
Park، McCormackو Tech 

Boston Academy
 Morrissey  الموقع ............... 100

Boulevard, Boston
التاريخ ..............  2 يوليو- 10 أغسطس

   الوقت ...............  9:00صباحاً- 3:00 مساًء:
 9:00صباحاً- 6:00 مساًء في أيام

الرحالت الميدانية
الرسوم ...............  بدون رسوم

.Andrea Dawes, andrea ............. االتصال
dawes@umb.edu, 617-287-

7390
/www.umb.edu ....الموقع اإللكتروني

academics/vpass/support_
programs/              

WRITEBOSTON
 TEENS IN مراهقون في الصحافة المطبوعة الصيفية

PRINT SUMMER JOURNALISM
 معهد الصحافة الطالبية المكثف لمدة ستة أسابيع.

 يتعلم الطالب أساسيات الصحافة
 ويحصلوا على رؤية كتاباتهم المنشورة

 في صحيفة المراهقين الطباعة،
 موزعة عبر المدارس الثانوية العامة،

HYDE SQUARE TASK FORCE
 MUSICIANS IN الموسيقيين في المجتمع

COMMUNITY
 يتعلم الشباب اللعب، واألداء، وتعلم أشكال

 الموسيقى األفرو الالتينية. بعد تدريب مكثف
 في القرع، والصوت، وكتابة األغنية، وغيرها
 المراهقين MIC من اآلالت الموسيقية، يجلب

 العروض وحلقات عمل تعليمية مجانية لمئات من
.أعضاء المجتمع في السنة

ى ................... الصف  12-8، العمر 18-14 إل
 ,Sunnyside Street الموقع ............... 30

Jamaica Plain
التاريخ .............. 6 أسابيع ، يوليو –أغسطس

الوقت ................ 11:00 صباحاً - 3:30 ظهراً
الرسوم ...............  بدون رسوم

@Nicolas Perez ، nicolas ............. االتصال
hydesquare.org ،617-524-

8303 x341
.www التسجيل ..... سجل عبر االنترنيت على

hydesquare.org/youth-leader-
application/

       www.HydeSquare.org ....الموقع اإللكتروني

HYDE SQUARE TASK FORCE
 ACCIÓN COMMUNITY مسرح آسيون المجتمعي

THEATER
 مع فنان تدريس المسرح ACT تدريب الشباب
 لتعلم المهارات كممثل ومواصلة استخدام تلك

 المهارات لمعالجة القضايا التي تهمهم وتهم
.مجتمعهم

ى ................... الصف  12-8، العمر 18-14 إل
 ,Sunnyside Street الموقع ............... 30

Jamaica Plain
التاريخ .............. 6 أسابيع ، يوليو –أغسطس

الوقت ................ 10:00 صباحاً - 2:30 ظهراً
الرسوم ...............  بدون رسوم

@Eva Farrell ، eva ............. االتصال
hydesquare.org ،617-524-

8303 x314
.www التسجيل ..... سجل عبر االنترنيت على

hydesquare.org/youth-leader-
application/

       www.HydeSquare.org ....الموقع اإللكتروني

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

H.O.P.E ACADEMY أكاديمية هوب
 برنامج أمل )مساعدة دفع أنفسنا إلى التميز( هو
 برنامج لمساعدة أعمار الطالب 14-11 لتحمل
 المسؤولية عن تعليمهم الذاتي واإلنجاز الذاتي.
 يتعلم الطالب كيفية اتخاذ قرارات أفضل وأكثر

 إيجابية في المدرسة وفي مجتمعهم حيث ينمو من
.متعلمين صغار، إلى مراهقين، إلى شباب راشد

ى ................... الصف  6-8 إل
التاريخ ..............  9 يوليو – 17أغسطس

الوقت ................ 9:00 صباحاً - 5:00 ظهراً
الرسوم ...............  50$ رسوم أسبوعية
 ، Priscilla Azaglo ............. االتصال

857-269-3363 ، info@
paceachievement.org

 التسجيل ..... استمارة التقديم وعملية المقابلة. فقط يتم
اختيار 10طالب

.www.paceachievement ....الموقع اإللكتروني
org       

LET'S GET READY
 & SAT PREP وتقيم المشورة للكلية SAT التحضير ل

COLLEGE ADMISSIONS ADVISING
 التقديم إلى الكلية هو شيء يلقى بعبء ثقيل، ولكن
 هو هنا للمساعدة! Let’s Get Ready  برنامج

 طالب الجامعات في منطقة بوسطن تساعدك على
 وتوجهكم من خالل الخطوات SATs  التحضير ل

.الرئيسية في عملية تقديم طلب الكلية
ى ................... الصف  10-11، األولوية  إل

 للطالب الذين هم في السنة المبتدئين أو
 الكبار في المدرسة الثانوية، وهم الجيل

األول من أسرهم لحضور الكلية
South Street, Boston الموقع ............... 89

التاريخ ..............  13 يونية – 16أغسطس
الوقت ................عادةً -5:30 8:30 مساًء

ً الرسوم ...............  مجانا
-Ann Helfman ، 617-345 ............. االتصال

0082 
                    ahelfman@letsgetready.

org  
 التسجيل ..... يمكن للطالب المهتمين العثور على

 برنامج بالقرب منهم والتقديم عبر
/letsgetready.org اإلنترنت في

signup
      letsgetready.org ....الموقع اإللكتروني

)مجاناً أو بأقل الرسوم )تابع
MASSACHUSETTS COLLEGE OF 

ART AND DESIGN
ARTWARD BOUND

Artward Bound هو برنامج MassArt الحر 
 الذى يعد الطالب الصف 9 12- المهتمين في
 الفنون البصرية والتصميم مع المهارات الفنية

 واألكاديمية الالزمة للقبول والنجاح في كلية الفن /
.تصميم أو مؤسسة ما بعد الثانوية األخرى

ى ................... الصف  8-11 إل
 Massachusetts College ............... الموقع

of Art and Design, 621 
Huntington Ave, Boston

وسيلة االنتقال .........نعم
التاريخ ..............  5 يوليو – 17أغسطس

الوقت ............... 9:00صباحاً- 5:00 مساًء
ً الرسوم ...............  مجانا

 ، Chandra Mendez-Ortiz ............. االتصال
cdortiz@massart.edu،  617-

879-7122
 التسجيل ..... يتقدم الطالب بطلب عبر

/massart.edu اإلنترنت في
artwardboundapply ويتم 

 اختيارهم للمشاركة في هذا البرنامج
 لمدة 4 سنوات ابتداء من الصيف.
 لمعرفة المزيد من المعلومات عبر

.اإلنترنت
       www.massart.edu ....الموقع اإللكتروني

NETWORK FOR TEACHING 
ENTREPRENEURSHIP

 ريادة أعمال الصيف بيزاكاديمي
ENTREPRENEURSHIP SUMMER 

BIZACADEMY
NFTE’s Entrepreneurship 

BizAcademy   يحمس لمبادرة مباشرة االعمال 
 الحرة التي تشغل عقل الشباب. يقوم الطالب بتقديم
 المهارات األكاديمية األساسية وتطور من مهارات
 التأهب المهني الحرجة حيث يقومون بإنشاء وتقديم
 خطط أعمالهم الخاصة. وتنتهي الدورة في مسابقة
 خطة األعمال المحلية التي تغذي المنافسة الوطنية

.مع حزمة من الجوائز الكبرى بقيمة $25,000
ى ................... الصف  12-8، العمر 13-18 إل

South Ave, Natick الموقع ............... 63
التاريخ ..............  16 يوليو – 10أغسطس

الرسوم ...............  بدون رسوم
-Jennifer Green ، 617-388 ............. االتصال

2008،  jenniferg@nfte.com
 التسجيل ..... التقديم عبر األنترنت أو عن طريق

استمارة ورقة
       www.nfte.com ....الموقع اإللكتروني

NORTHEASTERN UNIVERSITY
BALFOUR ACADEMY أكاديمية بالفور

 تأسست أكاديمية بالفور في جامعة
Northeastern University .1983 في عام 

 والغرض منه هو مساعدة الطالب بوسطن
 بالحصول على المهارات والثقة الالزمة للنجاح

 في الكلية. ولتحقيق هذا الهدف، توفر أكاديمية
 بالفور برنامجا صيفيا لدورات اإلثراء وبرنامجا

 للدروس الخصوصية للعام الدراسي لتكملة
البرنامج المدرسي العادي لكل طالب

ى ................... الصف  6، مقيمي منطقة بوسطن إل
 ,Cahners Hall الموقع ............... 151

Boston
التاريخ ..............  2 يوليو – 10أغسطس

الوقت ............... 8:30صباحاً- 3:30 مساًء
الرسوم ...............  بدون رسوم

موعد النهائي........20  مارس
@Carla Oblas ، , c.oblas ............. االتصال

neu.edu 617-373-4300
 التسجيل ..... إكمال الطلب وحضور المقابلة.

  للحصول على طلب استمارة، اتصل ب
Cindy Curran على c.curran@

neu.edu
.balfouracademy ....الموقع اإللكتروني

northeastern.edu       

NORTHEASTERN UNIVERSITY - 
CENTER FOR STEM EDUCATION

 برنامج العلماء الشباب في جامعة نوث إيسترن
NORTHEASTERN UNIVERSITY YOUNG 

SCHOLARS PROGRAM
 برنامج العلماء الشباب يقدم لعلماء ومهندسي

 المستقبل فرصة فريدة لتجربة التدريب العملي،
 المدفوعة، والبحث في حين كونهم ال يزالون في
 المدرسة الثانوية. البرنامج مفتوح للمتقدمين في
 منطقة بوسطن الذين أكملوا إما الثانوية أو السنة

 .اإلعدادية من المدرسة الثانوية
ى ................... الصف  11، طالب المدارس  إل

 الثانوية الذين أبدوا اهتماما كبيرا في
.الرياضيات والعلوم

 ,Northeastern University ............... الموقع
Boston

التاريخ ..............  25 يونية – 2أغسطس
الوقت ............... 8:30صباحاً- 4:30 مساًء

 الرسوم ...............  بدون رسوم, 150$ رسوم
 التزام

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

/stem.neu.edu التسجيل ..... عبر األنترنت على
summer/ysp/

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

NORTHEASTERN UNIVERSITY - 
CENTER FOR STEM EDUCATION

GE GIRLS AT THE CENTER FOR STEM 
NORTHEASTERN UNIVERSITY

GE Girls  هو برعاية General Electric ، 
 هو برنامج يوم أكاديمي لمدة أسبوع واحد يهدف

 إلى تشجيع الفتيات على استكشاف عالم العلوم
 ،)STEM( والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

.والمهن القائمة على ستيم
ى ................... الصف  6-7 إل

 ,Northeastern University ............... الموقع
Boston

التاريخ ..............  9 يوليو- 13 يوليو
الوقت ............... 8:30صباحاً- 4:00 مساًء

 الرسوم ...............  بدون رسوم
 Claire Duggan ............. االتصال

، , 617-373-2036,                       
c.duggan@neu.edu

 التسجيل .....التقديم متاح عبر الموقع االلكتروني
       www.stem.neu.edu ....الموقع اإللكتروني

NORTHEASTERN UNIVERSITY - 
CENTER FOR STEM EDUCATION

CENTER FOR STEM EDUCATION 
IMAGING THE FUTURE OF 

TRANSPORTATION
 هو )IFTP( برنامج التخيل هو مستقبل النقل
 مجاني، لمدة  2 أسبوع، والمشاريع الهندسية

.القائمة على الخبرة الرتفاع طالب الصف 9 و10
ى ................... الصف  8-9 إل

 ,Northeastern University ............... الموقع
Boston

التاريخ ..............  16 يوليو- 27 يوليو
الوقت ............... 8:00صباحاً- 4:00 مساًء

 الرسوم ...............  بدون رسوم
-Claire Duggan ، , 617 ............. االتصال

373-2036 , c.duggan@neu.
edu

 التسجيل .....التقديم متاح عبر الموقع االلكتروني
       www.stem.neu.edu ....الموقع اإللكتروني

                               OLMSTED 
CENTER FOR LANDSCAPE 

PRESERVATION, NATIONAL PARK 
SERVICE

BRANCHING OUT
 يقدم فرانشينغ أوت للشباب مهنة التطوير الوظيفي

 المتسلسل والفرص التعليمية في مجال إدارة
 المناظر الطبيعية من خالل ورش العمل والتدريب

 الداخلي، والتدريب العملي على الخبرات في
 الحدائق الوطنية. كما تقدم المشاركين من خالل

 البرنامج، حيث يكتسبون المعرفة والمهارات
 المعمول بها في مجال إدارة الموارد ورعاية

.الحدائق
ى ................... الصف  9-12 إل

 Building 265, Quarters ............... الموقع
C, Charlestown Navy Yard, 

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

التاريخ ..............  5 يوليو- 24 أغسطس
الوقت ............... 7:30صباحاً- 3:00 مساًء

 الرسوم ...............  بدون رسوم
 ، Michelle Pizzillo ............. االتصال

michelle_pizzillo@nps.gov , 
617-241-6954,

  التسجيل ..... عملية تقديم االستمارات هي
 تنافسية على االنترنت في

npsbranchingout.com/apply/
/www.nps.gov/oclp ....الموقع اإللكتروني

index.htm         

PIERS PARK SAILING CENTER
SCIENCE OF SAILING علوم اإلبحار

 يتعلم الطالب عن الحياة البحرية، والفيزياء من
 المراكب الشراعية، ومهارات اإلبحار في ميناء

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

 يحصلون على East Boston بوسطن
أولوية في التقديم

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

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

 الرسوم ...............  125$-25$   بمقياس منزلق
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 المكتبات، والمراكز المجتمعية.
 الطالب لديهم الفرصة ليدفع لهم أو

.تلقي ساعات العمل التطوعي
ى ................... الصفوف 8-11 إل

 Greenleaf St., 102 الموقع ............... 43
Lake Hall Northeastern 

University, Boston
وسيلة االنتقال .........نعم

التاريخ ..............  9 يوليو- 18 أغسطس
الوقت ...............  8:00صباحاً- 2:30 ظهراً

 الرسوم ...............  مجاناً، وتتضمن منح مدفوعة
للطالب المؤهلون

 ,Carla Gualdron ............. االتصال
carlagualdron@writeboston.

org, 617-541-2635
       www.writeboston.org ....الموقع اإللكتروني

YOUTHBUILD BOSTON
DESIGNERY ديزينري

 برنامج الهندسة المعمارية والتصميم لمراهقي
 المدارس الثانوية في مرحلة ما بعد المدرسة

 واإلعداد الصيفي. االنخراط في األنشطة الفردية
 واساسيات الفريق في مشاريع تصميم الحياة

.الحقيقية للمجتمع وكسب راتب
ى ................... الصفوف 11-8، االعمار 14-18 إل
 ,Washington Street الموقع ............... 1884

Boston
التاريخ ..............  9 يوليو- 18 أغسطس

الوقت ...............  10:00صباحاً- 4:30 مساًء
 الرسوم ...............  يتم قبول المتقدمين الناجحين في

 البرنامج باسم "المصممين الداخليين"
 ويتم تعويضهم مع راتب يدفع لهم كل

.أسبوعين
.Alex Ho, aho@ybboston ............. االتصال

org, 617-445-8887
 التسجيل ..... تقدم استمارة الطلب عبر اإلنترنت

 من خالل الموقع. يتم إجراء ورشة
 عمل لمدة ساعتين ونصف الساعة

 ومقابلة ويتم االتصال بمقدمي الطلبات
 الناجحين في غضون أسبوع واحد.

 يتم إرسال كتيب الشباب، وعقود
 المشاركة، وأشكال المسؤولية،

 استمارات الضرائب للشباب الستكمال
.والتوقيع واعادتها

       /youthbuildboston.org ....الموقع اإللكتروني

مقابل رسوم
 تذكر أن تسأل عن المساعدات المالية والمنح(

.)الدراسية إذا احتجت إلى ذلك

ACTORS' SHAKESPEARE 
PROJECT

 SUMMER YOUTH صيف الشباب المكثف
INTENSIVE

 هذه النتائج المكثفة لمدة 4 أسابيع في إنتاج كامل
 من مسرحية شكسبير. فرقة الشباب تعمل يوميا
 مع لغة شكسبير، الصوت، الحركة، والتعارك

 ASP على خشبة المسرح، تسترشد أعضاء شركة
 وفنانين من ذوي الخبرة التدريس. ال يشترط

 بالضرورة خبرة المسرح أو شكسبير! كما تتوفر
.فرص عمل المسرح الفني

ى ................... الصفوف 12-7، لألعمار  إل
13-19

 ,.Bunker Hill St الموقع ............... 442
Charlestown

التاريخ ..............  2 يوليو29- يوليو
 الوقت ...............  9:00صباحاً- 4:00 مساًء

 األثنين – الجمعة: بعض ساعات
 عطله نهاية األسبوع، متفاوتة حسب

.األسبوع
 الرسوم ...............  1,300$ :يوجد بعض المنح

المالية
الموعد النهائي .......1   يونية

 ,Michael Walker ............. االتصال
617-875-8965, mfw@

actorsshakespeareproject.org
 التسجيل .....التسجيل عن طريق

.www االنترنت على
actorsshakespeareproject.

org/project-education/youth-
programs/apply-now/

.www ....الموقع اإللكتروني
actorsshakespeareproject.org                    

ASA HOOPS
 SUMMER BASKETBALL معسكر كرة السلة الصيفي

CAMP
.للبنين والبنات

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

Pasteur   أو

Windsor School, 103 Pilgrim Rd, Boston         
التاريخ ..............  25 يوليو10- أغسطس

الوقت ...............  8:30صباحاً- 2:30 مساًء
الرسوم ...............  $275-$250

 ,Brendan Smith ............. االتصال
Coachb@asahoops.com, 617-

909-5990
.www.asahoops التسجيل .....على االنترنت

com     

BIG PICTURE ART HOUSE
 BIG PICTURE PHOTO ورش عمل الصورة الكبيرة

WORKSHOPS
 Movie making و  Big Picture يقدم

 Jennifer ،فصول بواسطة المصور المحترف
Connelly. حجم الصف صغير و vibe هو 

 جزء من المخيم / جزء من فن المدرسة. مع هذه
 التجربة التعلم المتجر، يسافر الطالب في جميع

 أنحاء بوسطن اللتقاط الصور وتصوير األفالم. يتم
.توفير الكاميرات

ى ................... الصفوف 8-5، لألعمار 11-15 إل
 ,Ruthven Street الموقع ............... 136

Boston
التاريخ ..............  25 يوليو17- أغسطس

الوقت ...............  9:00صباحاً- 3:00 مساًء
الرسوم ...............  يختلف حسب ورشة العمل

 ,Jennifer Connelly ............. االتصال
781-696-1138, 

Bigpicturearthouse@gmail.
com

 التسجيل .....للفصول معلومات التسجيل
bigpicturearthouse@gmail.

com
.www ....الموقع اإللكتروني
bigpicturearthouse.com       

BOSTON ARTS ACADEMY
BAA  SUMMER AT BAA  الصيف في

 يقدم برامج الصيفية الجذابة BAA الصيف في
 لعمر 18-12 سنة . والطالب مدعوون الختيار
 شغفهم واستكشاف الرقص، صناعة األفالم، أو
 العلوم والتكنولوجيا والهندسة( STEAM ستيم
 والفنون والرياضيات( ضمن مجتمع متنوع من

.أقرانهم مثل التفكير
ى ................... الصفوف 12-6، لألعمار -12 إل

18 الذين هم مهتمين بالفنون
TBD, Boston ............... الموقع
التاريخ .............. 5 يوليو20- يوليو

الوقت ...............  9:00صباحاً- 4:00 مساًء
 /STEAM: $500 الرسوم ...............  برنامج

للطالب
للطالب /Film: $600 برنامج                           

 /Dance: $625 برنامج                           
للطالب

 وتتوفر المنح الدراسية المحدودة                         
.لألسر المحتاجة

الموعد النهائي...... الخدمة بأسبقية الوصول
 ,Adriane Brayton ............. االتصال

617-842-5004, abrayton@
bostonartsacademy.org

التسجيل ..... التسجيل عبر االنترنت
....الموقع اإللكتروني

.www.summeratbaa  ....الموقع اإللكتروني      
org       

 ,Adriane Brayton ............. االتصال
617-842-5004, abrayton@

bostonartsacademy.org
 التسجيل .....للفصول معلومات التسجيل

bigpicturearthouse@gmail.
com

.www ....الموقع اإللكتروني
bigpicturearthouse.com       

BOSTON BASEBALL CAMP
 BOSTON BASEBALL معسكر البيسبول في بوسطن

CAMP
 مهمة معسكر البيسبول بوسطن هو تعزيز

 االنسجام والتفاهم وتوفير الفرصة لألطفال من
 مختلف أحياء بوسطن إلجراء اتصاالت مع

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

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

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

 القميص، واستخدام جميع المعدات
.المتاحة

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

bostonbaseballcamp@gmail.
com

التسجيل ..... التسجيل عبر االنترنت

.www ....الموقع اإللكتروني
bostonbaseballcamp.org       

BOSTON EXPLORERS
 بوسطن إكسبلور المخيم الصيفي المناطق الحضرية لألطفال

BOSTON EXPLORERS – AN URBAN 
CAMP FOR KIDS

 بوسطن إكسبلور هو مخيم صيفي في المناطق
 الحضرية حيث نقوم بأربعة أشياء كل يوم:

 استكشاف بوسطن )عن طريق القوارب،
 سيرا على األقدام(، وعمل أشياء T والدراجات، و
 بأيدينا، هي طيبة للجميع، ومتعة. ونحن نؤكد على

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

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

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

 الشباب عالية الجودة، التي تركز على
 الطفل. ونحن ملتزمون أيضا بالتنوع
 العرقي؛ ٪80 من المعسكر لدينا هم

.من األطفال من اللون
 Hernandez School, 61 ............... الموقع

School Street, Roxbury
التاريخ .............. 9 يوليو23- أغسطس

 الوقت ...............  9:00صباحاً- 4:30 مساًء,
بعض االيام الممتدة

 الرسوم ............... 1,150$ لدورة لمدة أسبوعين،
 و 450 دوالرا ألسبوع الدراجة. تتوفر

 المساعدات المالية بناء على الحاجة.
 من أجل النظر، يجب على األسر

 إكمال قسم
المساعدات المالية على الطلب                         

 الموعد النهائي....... موعد تقديم استمارة التقديم
النهائي هو 1مايو

-Alphonse Litz, 617 ............. االتصال
839-2029, alphonse@

bostonexplorers.org, 
 التسجيل ..... تقوم العائالت / األوصياء بتعبئة

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

bostonexplorers.org/
registration

.www.bostonexplorers ....الموقع اإللكتروني
org    

THE CALCULUS PROJECT
 THE مشروع حساب التفاضل والتكامل وأكاديمية القيادة

CALCULUS PROJECT AND LEADERSHIP 
ACADEMY

 مشروع حساب التفاضل والتكامل وأكاديمية القيادة
)TCPLA( هو برنامج إثراء الصيف الصارم 

 الذي يعد الطالب في وقت مبكر من الصف الثامن
 للنجاح في الرياضيات رفيعة المستوى. يشارك

 الطالب في التجارب الميدانية التي تسمح لهم
 لفهم كيفية تطبيق الرياضيات في العالم الحقيقي،
 واالنعقاد في الحرم الجامعي يوم سبت واحد كل

.شهر
ى ................... الصفوف 11-7، طالب من لون  إل

 و / أو الطالب ذوي الدخل المنخفض
مع المواطنة الممتازة

Boston University ............... الموقع
 التاريخ ..............عدد 2  موسم:  9 يوليو27- يوليو

 او  30 يوليو17- أغسطس )ثم اجتماع
 يوم سبت واحد في الشهر خالل العام

)الدراسي
الوقت ...............  9:00صباحاً- 2:00 مساًء

 الرسوم ............... 250$تساعد الرسوم على تغطية
 نفقات السنة: تعليمات، تأجير غرفة،

 الغداء، لوازم، رحالت ميدانية
-Adrian Mims, 617-594 ............. االتصال

4851, thecalcproject@gmail.
com

 التسجيل ..... الطالب الذين يتم تحديدهم من قبل
 مديريهم ومرشدي التوجيه والمعلمين

 في مدارسهم. ودعوات إلى األسر
 لحضور اجتماع توجيهي يصف

TCPLA ؛ يستكمل اآلباء عملية 
 التطبيق؛ إخطار أولياء األمور بالقبول

.وإعطاء الخدمات اللوجستية
الموقع اإللكتروني....تحت اإلنشاء

CASTLE SQUARE TENANTS 
ORGANIZATION

 SQUARE ROOTS البرنامج الصيفي مربع الجذور
SUMMER PROGRAM

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

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

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

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

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

cstoboston.org, 617-482-
4605 x107

 التسجيل ..... استكمال استمارة التقديم، وقدم جميع

 السجالت الصحية والتحصين، وقم
 بتوقيع مربع جزور األسرة ، وملء أي

.أوراق إضافية مطلوبة
    www.cstoboston.org ....الموقع اإللكتروني

COMMUNITY MUSIC CENTER OF 
BOSTON

SUMMERARTS سمرآرت
SummerARTS هو برنامج لمدة أربعة أسابيع 
 مع مجموعة كاملة من تعليم فنون األداء لألطفال

 من سن 14-4. نحن نقدم دروس يومية في
 الموسيقى والرقص والدراما والفنون البصرية،

 فضال عن فرص األداء ورحلة ميدانية ثقافية.
 نحن موجودون في مركز الموسيقى المجتمعية في
 بوسطن، وهي مدرسة موسيقية غير ربحية معتمدة

.في منطقة ساوث إند
ى ................... الصفوف العمر K0-8، 4-14 إل

 Community Music ............... الموقع
Center: 

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

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

 الختيارات البرامج الفردية. تتوفر
 المعونة المالية من خالل عملية تقديم

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

gambaccini@cmcb.org,                                   
617-482-7494

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

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

COMMUNITY MUSIC CENTER OF 
BOSTON

SUMMERMUSIC سمر ميوزيك
SummerMUSIC ،هو برنامج فريد من نوعه 

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

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

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

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

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

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

Center: Josiah Quincy Upper 
School, 

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

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

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

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

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

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

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

COURAGEOUS SAILING FOR 
YOUTH, INC.

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

 اإلبحار كمنصة لتطوير المهارات القيادية
 واكتساب الثقة والخبرة العملية في العلوم البيئية.

 البحارة التمتع االثارة من بقع القارب وتكوين
 صداقات جديدة، والخطوات األولى في رحلتهم

 ليصبح أعضاء ال يتجزؤون من المجتمع اإلبحار
.الشجاع

ى ................... الصفوف 10-3، الطالب الذين  إل
 لديهم مصلحة في تعلم اإلبحار والوجود

 في ميناء بوسطن
 First Ave., Charlestown الموقع ............... 1

Navy 
التاريخ ............. 2 يوليو 24- أغسطس

الوقت ...............  8:45صباحاً- 3:30 مساًء
 الرسوم ...............  رسوم البرنامج هي على أساس

.انزالق، على أساس الدخل
-Ashton Smith, 857 ............. االتصال

452-1763, ashton@
courageoussailing.org

 التسجيل ..... يقدم الطالب ويتم اختيارهم عن طريق
.اليانصيب

)مجاناً أو بأقل الرسوم )تابع
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.www ....الموقع اإللكتروني
courageoussailing.org       

FOUR STRINGS ACADEMY 
SUMMER PROGRAM البرنامج الصيفي

 ويهدف هذا البرنامج الموسيقى نحو طالب
 الموسيقى الطموحين. والهدف، في كل دورة، هو
 بناء التزام مدى الحياة للتميز والتقدير للفنون. يتم

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

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

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

135 Humboldt Avenue, 
Dorchester

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

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

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

fourstringsacademy@gmail.
com, 917-916-5027

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

org   

GREENWOOD SHALOM 
TUTORING ZONE & SUMMER 

ENRICHMENT
 GREENWOOD منطقة التدريس غرينوود شالوم

SHALOM TUTORING ZONE
 توعية  Greenwood Shalom يخدم

 المجتمعات ،نسبة عالية من األسر المهاجرة
 واألطفال ذوي الدخل المنخفض. األطفال الذين

 نعمل معهم يعيشون في منطقة دورشيستر ولديهم
 مجموعة متنوعة من التحديات األكاديمية. ونحن
 نوفر لهؤالء الشباب األدوات والموارد الالزمة

.لتحقيق النجاح
ى ................... الصفوف  األسر منخفضة ،K2-8 إل

 - معتدلة الدخل
 ,A Washington Streetالموقع ............... 378

Dorchester
وسيلة النقل......... نعم

التاريخ ............. 9 يوليو 10- أغسطس
الوقت ...............  8:30صباحاً- 6:00 مساًء
 الرسوم ............... 172.40$  لكل طفل في

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

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

 وتستند المنح الدراسية إلى توافر                         
التمويل وإرشادات الفقر

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

jmerren17@gmail.com, 617-
282-1464

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

greenwoodshalom-outreach.
org

IDIIL LEARNING FOUNDATION
 SAT / ISEE  SAT/ISEE برنامج اإلعداد المكثف

INTENSIVE PREP PROGRAM
 في هذا البرامج اإلعدادية المكثفة لالختبارات

 يقم الطالب ، ISEE و SAT موحدة مثل
 بمراجعة وتعزيز المفاهيم والمهارات الالزمة

 للنجاح في االختبارات. كما أنهم يتعلمون
 ويمارسون استراتيجيات االختبار ومهارات
 التفكير التي تساعدهم على خصم اإلجابات

 الصحيحة بسرعة وبثقة. أكثر من ٪90 من طالب
 سجلوا درجات عالية ISEE برنامج اإلعدادية

 بما فيه الكفاية في االمتحان ليتم قبولهم في مدرسة
Boston Latin School.

ى ................... العمر11-18  إل
 ,Tremont Street الموقع ............... 366

Boston  
 التاريخ ............. 5 يوليو 25- أغسطس  )أيام

)األسبوع و العطالت األسبوعية
 الوقت ...............خيارات متعددة : أيام كاملة أو

 جزئية، وبعض مع اإلثراء والتوجيه
الفردي

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

الموعد النهائي....... الخدمة بأسبقية الوصول
@yuxin@idiil.org; steve ............. االتصال

idiil.org, 617-795-0256,617-
426-4126

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

IDIIL LEARNING FOUNDATION
 SUMMER COMPUTER مخيم الكمبيوتر الصيفي

CAMP
 في هذا البرنامج القائم على االكتشاف، يحركها

 المشروع والمليئة ببرامج الكمبيوتر، يتعلم الطالب
 مايكروسوفت أوفيس، تصميم الوسائط المتعددة
 على شبكة اإلنترنت، أو لعبة البرمجة، اعتمادا

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

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

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

   الدورة 2:  30 يوليو 24-                          
  أغسطس

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

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

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

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

       www.idiil.org ....الموقع اإللكتروني

JOSE MATEO BALLET THEATRE
 SUMMER INTENSIVE برنامج الصيف المكثف

PROGRAM
 تم تصميم برنامج الصيف المكثف للطالب

 الذين يبحثون عن برنامج تدريب الباليه الصارم
 والتركيز على أحجام الفصول الصغيرة واالهتمام

 الفردي. الهدف المكثف هو ضمان أن جميع
 الطالب ترى نموا كبيرا في تقنية الباليه في فترة

.زمنية قصيرة
ى ................... العمر20-10 مع خبرة في الباليه إل

 ,Harvard Street الموقع ............... 400
Cambridge

 التاريخ ............. 2 يوليو 3- أغسطس
الوقت ............... 9:00 صباحاً- 4:00 مساًء

الرسوم .............. 2,500$ رسوم دراسية
الموعد النهائي....... الخدمة بأسبقية الوصول
 ,Stephanie LeBolt ............. االتصال

617-354-7467 slebolt@
ballettheatre.org

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

summer-dance-programs 
لتعليمات التسجيل

    ballettheatre.org ....الموقع اإللكتروني

NEW ENGLAND AQUARIUM
 HARBOR DISCOVERIES مخيم اكتشاف الميناء

CAMP
 اكتشاف الموانئ هو برنامج العلوم البحرية

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

 التقليدية والتدريب العملي على التعلم. مقرها
 األكوريم، وتشمل البرامج وراء الكواليس األنشطة
 في حوض السمك، رحالت ميدانية يومية للموائل

!الساحلية، وتجربة ليلية
ى ................... الصفوف10-4 ، الطالب  إل

 المهتمين في الحصول على الهواء
 الطلق والتعلم بنشاط عن العلوم

البحرية
Central Wharf, Boston الموقع ............... 1

 التاريخ ............. 9 يوليو 24- أغسطس
الوقت ............... 9:00 صباحاً- 5:00 مساًء
 الرسوم ..............  650$  لألعضاء: $725

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

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

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

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

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

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

NEW ENGLAND CENTER FOR 
INVESTIGATIVE REPORTING

 NECIR نيسير معهد إعداد الصحافة الصيفية ما قبل الكلية
PRE-COLLEGE SUMMER JOURNALISM 

INSTITUTE
  The New England Center يقدم مركز

 للتحقيقات في مجال البحوث تجربة لمرة واحدة
 في العمر لطالب المدارس الثانوية المهتمين في

 الصحافة أو االتصاالت أو الكتابة: معهد الصحافة
 Boston الصيفية ما قبل الكلية في جامعة

University  ودورة مكافأة في كلية Boston 
College.

ى ................... الصفوف12-9  ، العمر 15-18 إل
 Commonwealth الموقع ............... 640

Avenue, Boston
 Boston التاريخ ............. ثالث جلسات في جامعة

University: 25 ،يونيو - 6 يوليو 
 9 يوليو - 20 يوليو، 23 يوليو - 3

 أغسطس. جلسة مكافأة في كلية
Boston College:

 يوليو- 13 يوليو 2                          
الوقت ............... مختلفة

 الرسوم ..............  $ 2،600 السكن والوجبات
 في جامعة بوسطن: 933$  اإلسكان،

 خطة وجبة ورسوم كلية بوسطن:
 1,000$.   400$ خصم إذا دفعت
  بالكامل بحلول 28 فبراير. $200
 خصم إذا دفعت بالكامل بحلول 31

 مارس. 800$  غير قابلة لالسترداد
 وديعة شغل مقعد حتى 31 مايو. تقدم
NECIR المساعدات المالية للطالب 
 في الواليات المتحدة مع حاجة مالية

.واضحة
 ,Ermolande Jean-Simon ............. االتصال

studentprograms@necir.org
617-531-1685

 التسجيل ..... يستند القبول على الحاجة أثبتت
 والجدارة. التقدم بطلب عبر اإلنترنت
  .www.necir.org/summer على

 رسوم الطلب من 25$. مزيد من
.التعليمات على االنترنت

       www.necir.org ....الموقع اإللكتروني

NORTHEASTERN UNIVERSITY 
MARINE SCIENCE CENTER

 COASTAL OCEAN أكاديمية علوم المحيطات الساحلية
SCIENCE ACADEMY

  )COSA( أكاديمية علوم المحيطات الساحلية
 هو برنامج اليوم الصيفي العلوم البحرية مقرها

 في الحرم الجامعي مركز العلوم البحرية
Northeastern's Marine Science Center 

 في شمال شرق على الشاطئ الصخري من
 ناهانت. ويشمل البرنامج رحالت ميدانية خارج

 الموقع إلى مواقع ميدانية داخل وخارج المياه.
 وهناك برنامج مدته أسبوع واحد للمدارس

.المتوسطة وبرنامج لمدة أسبوعين للمدرسين
ى ................... الصفوف7-11 إل

 ,Nahant Road الموقع ............... 430
Nahant

وسيلة النقل .........نعم
 التاريخ ............. 30  يوليو 24- أغسطس

الوقت ............... 8:30 صباحاً- 3:30 مساًء
 الرسوم .............. هناك رسوم مرتبطة بالبرنامج،

 والتي تغطي جميع رسوم دخول
 الرحالت الميدانية والنقل والغذاء
 والمواد. المنح الدراسية المتاحة

                                مع تفضيل إعطاء الطالب
.ذوي الدخل المنخفض

 الموعد النهائي........ استمارات الطلبات مستحقة
 بحلول منتصف يونيو، ومن المقرر أن
 طلبات المنح الدراسية بحلول منتصف
 مايو. الموقع لديه كل المعلومات ذات

الصلة

برامج الصيف مقابل رسوم ، تابع

 إن الصيف هو وقت رائع للتعرف على المهن والكليات
 ، ولدى بوسطن أماكن رائعة )ومكيفة الهواء( للقيام

 بذلك: مراكز مساعدة الطالب االمريكان للتخطيط للكلية
American Student Assistance )ASA(  في مكتبة 

 وفي Copley Square بوسطن العامة في ساحة كوبلي
 العديد من األحياء. لديهم كل ما تحتاجه التخاذ القرارات

 المهنية والكليات: معلومات عن اآلالف من الكليات
 والجامعات والبرامج التقنية / المهنية ؛ تقديم المشورة بشأن

 اختيار المدرسة ودفع تكاليفها ؛ المساعدة في استكمال طلبات
 القبول والمساعدة المالية ؛ كلية الكمبيوتر ، نظم البحث عن
 الوظائف والمنح الدراسية ؛ وأكثر بكثير. المساعدة متوفرة

.بعدة لغات. وكل هذا مجاني
 تحقق من موقعهم االلكتروني للحصول على الكثير من

.الموارد
 إذا ذهبت إلى مدارس بوسطن العامة ، فأنت مؤهل للحصول

 على مساعدات مالية والعديد من المنح الدراسية. كل مدرسة
 لديها BPS ثانوية في

 الذي يمكنه مساعدتك في العثور على uAspire مستشار
  على uAspire 617-778-7195 تمويل للكلية. اتصل ب

.uaspire :أو قم بزيارة موقعهم االلكتروني الخاص بهم
org

.خطط مستقبلياً للكلية

BOSTON PUBLIC LIBRARY
700 Boylston St., Copley Square

:ساعات الصيف
 من االثنين إلى الخميس ، من الساعة 9 صباًحا

حتى 7:30 مساًء
الجمعة والسبت ، من 9 صباًحا حتى 5 مساًء

CHELSEA
Bunker Hill Community College

175 Hawthorne St., Chelsea
االثنين، من الساعة 11 صباًحا حتى 6 مساًء

مرشدون يتحدثون اإلسبانية واإلنجليزية

CHINATOWN
Asian American Civic Association

87 Tyler St., Boston
 االربعاء، من الساعة 9 صباًحا حتى وقت

الظهيرة و  1-5 مساًء
مستشارين يتحدثون الصينية واالنجليزية

DORCHESTER
Codman Square Branch Library
690 Washington St., Dorchester

اتصل لتحديد موعد

EAST BOSTON
اتصل لتحديد موعد

HYDE PARK
Hyde Park Branch Library

35 Harvard Ave., Hyde Park
اتصل لتحديد موعد

 asa.org/plan  زكارملا لكب لصاوتللASA College Planning Centers  617-536-0200  ةيلكلل طيطختلا زكرم
ROXBURY

Egleston Square Branch 
Library

2044 Columbus Ave., 
Roxbury

اتصل لتحديد موعد
SOUTH BOSTON

South Boston Branch Library
646 East Broadway, South 

Boston
اتصل لتحديد موعد
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.احتفظ بذلك إلى العام القادم
 لقد فات األوان للتقدم بطلب للحصول على بعض البرامج والوظائف الصيفية الرائعة. لذا ، قم بقص هذا المربع واحفظه

 .وابدأ في االتصال بهم في الخريف المقبل

BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL 
CENTER SUMMER HEALTH CORPS

 من خالل هذا البرنامج التطوعي المجاني ، يمكن
 للمراهقين المتحمسين الذين تتراوح أعمارهم بين

 14 و 17 عاًما استكشاف العديد من الوظائف بينما
.يكتسبون خبرة قيمة في محيط المستشفى

 الموعد النهائي في 2018 كان 22 ديسمبر 2017.
.يبدأ التقديم في منتصف أكتوبر

bidmc.org/About-BIDMC/Volunteer-
Services/Summer-Health-Corps-

Program.aspx
DANA FARBER/HARVARD CANCER 

CENTER CURE PROGRAM
 تدريب مدفوع األجر مصمم إلدخال الطالب الذين

 تبلغ أعمارهم 16 سنة وما فوق إلى عالم أبحاث
 السرطان. سيتم وضع الطالب مع مرشد يقوم

.بإجراء أبحاث متعلقة بالسرطان
.الموعد النهائي  فى  2018 كان 2 فبراير

cure.dfhcc.harvard.edu
HARVARD MEDICAL SCHOOL PROJECT 

SUCCESS
 مدفوع االجر" hands-on " مشروع بحثي صيفي

 تحت إشراف كلية هارفارد للطالب في الصفوف
.11-10 المهتمين بالمهنة الطبية الحيوية

.الموعد النهائي في 2018 كان منتصف فبراير
mfdp.med.harvard.edu/project-success

)MS)2: MATH AND SCIENCE FOR 
MINORITY STUDENTS

 الدورات األكاديمية باإلضافة إلى ورش عمل
 اإلرشاد المهني والكليات. يعيش في أكاديمية فيليبس
Phillips Academy في أندوفر لمدة 5 أسابيع في 
 الصيف الثالثة بعد الصفوف 9 و 10 و 11. مجانًا.

 طالب األقليات في الصف 8 في خريف 2018
.مؤهلون. التقديم في نوفمبر 2018 للصيف المقبل

www.andover.edu/
SummerSessionOutreach

MIT MITES )MINORITY INTRODUCTION TO 
ENGINEERING AND SCIENCE)

 برنامج صيفي مكثف لمدة ستة أسابيع لاللتحاق
 باألكاديمية والطالب ، وهو برنامج صيفي إلثراء

 الطالب األكاديميين الواعدين الذين يهتمون بدراسة
 واستكشاف الوظائف في مجاالت العلوم والهندسة
 وريادة األعمال. التقديم في نوفمبر 2018 - يناير

 2019 لفصل الصيف المقبل. الموعد النهائي 2018
.كان 1 فبراير

web.mit.edu/mites
PRINCETON UNIVERSITY

برنامج الصحافة الصيفية
 برنامج سكني مجاني لمدة 10 أيام حول الصحافة

 the Princeton في الحرم الجامعي في برينستون
campus. 12 الرتقاء طالب الصف.
.الموعد النهائي 2018 هو 23 مارس

princeton.edu/sjp

@Valerie Perini, v.perini ............. االتصال
northeastern.edu, 781-581-

7370 x373
التسجيل ...... عبر الموقع اإللكتروني

/www.northeastern.edu ....الموقع اإللكتروني
marinescience       

NORTHEASTERN UNIVERSITY - 
CENTER FOR STEM EDUCATION

SUMMER STEM PROGRAM برنامج ستيم الصيفي
 وتتمثل المهمة في تمكين الشباب من الدخول إلى

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

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

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

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

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

edu
التسجيل ...... عبر الموقع اإللكتروني

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

PARACLETE
 PARACLETE SUMMER برنامج باركليت الصيفي

PROGRAM
 برنامج التثقيف التربوي الصيفي يركز على تنمية

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

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

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

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

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

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

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

 يرجى االستفسار. لن يتم رفض أحد
.بسبب نقص األموال

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

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

 Allison ،اإللكتروني لمدير البرنامج
Maladore ، principal@

paraclete.org org للحصول على 
طلب

       www.paraclete.org ....الموقع اإللكتروني

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION

 SOUTH BOSTON جنوب بوسطن التوعية الصيفي
OUTREACH SUMMER

 جنوب بوسطن أوتريتش الصيفي هو برنامج
 الصيف لمدة 7 أسابيع تقدم األنشطة األكاديمية

 واإلثراء والترفيهية للشباب الذين تتراوح أعمارهم
.بين 13-6  الذين يعيشون في جنوب بوسطن

ى ................... الصفوف  دخل ،K2-7 إل
 الشباب المؤهلين الذين يعيشون في

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

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

وسيلة النقل.........نعم
 التاريخ ............. 27  يونية 10- أغسطس

الوقت ............... 8:30 صباحاً- 4:00 مساًء
  الرسوم .............. 130$  للطفل األول، و $120

 للطفل الثاني، و 110$  لجميع األطفال
 الالحقين. ويتم التنازل عن الرسوم

.لألسر التي ال تستطيع تحمل تكاليفها
@Nicole Young, sbos ............. االتصال

pbha.org, 617-650-7303
 التسجيل ...... التقديم على االنترنت أو التقاط

 استمارة الطلب. وتعطى األفضلية
 للمخيمين العائدين واألطفال الذين

 لديهم حاجة أكاديمية أو مالية خاصة
 للبرنامج. يجب على العائالت تقديم

.طلب واحد لكل طفل
       www.pbha.org ....الموقع اإللكتروني

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION

 REFUGEE YOUTH إثراء الشباب المهاجر الصيفي 
SUMMER ENRICHMENT

 ل 130 من الشباب EL يقدم البرنامج فصول
 في سن المدرسة الثانوية في الحرم الجامعي في

.Harvard's campus .جامعة هارفارد
ى ................... الصفوف 11-7 ، طالب El  إل

 الثانوي
 ,Harvard University ............... الموقع

Cambridge
وسيلة النقل.........نعم

 التاريخ ............. 27  يونية 10- أغسطس
الوقت ............... 4:30 - 7:30 مساًء

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

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

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

 التسجيل ...... يقدم طلب على اإلنترنت. وتعطى
 األفضلية للمخيمين والمراهقين العائدين

 الذين لديهم حاجة أكاديمية أو مالية
 خاصة للبرنامج. يجب على األسر تقديم

.طلب واحد لكل مراهق
       www.pbha.org ....الموقع اإللكتروني

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION

 ROXBURY YOUTH مبادرة شباب روكسبوري
INITIATIVE

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

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

 يعيش في حي روكسباري بعمر
6-13 .

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

وسيلة النقل.........نعم
 التاريخ ............. 27  يونية 10- أغسطس

الوقت ............... 8:30 - 4:00 مساًء
  الرسوم .............. 130$  للطفل األول، و $120

 للطفل الثاني، و 110$  لجميع األطفال
 الالحقين. ويتم التنازل عن الرسوم

.لألسر التي ال تستطيع تحمل تكاليفها
@Laurie Chroney, ryi ............. االتصال

pbha.org, 617-496-9127
 التسجيل ...... يقدم طلب على اإلنترنت أو التقاط

 استمارة التقديم. وتعطى األفضلية
 للمخيمين العائدين واألطفال الذين

 لديهم حاجة أكاديمية أو مالية خاصة
 للبرنامج. يجب على العائالت تقديم

 طلب واحد لكل طفل. تتوفر التطبيقات
 على موقعنا على االنترنت وتفتح في

.فبراير
       www.pbha.org ....الموقع اإللكتروني

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION

FRANKLIN IOفرانكلين
 هو برنامج الصيف لمدة 7 أسابيع IO فرانكلين

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

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

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

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

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

وسيلة النقل.........نعم
 التاريخ ............. 27  يونية 10- أغسطس

الوقت ............... 8:30 - 4:00 مساًء
  الرسوم .............. 130$  للطفل األول، و $120

 للطفل الثاني، و 110$  لجميع األطفال
 الالحقين. ويتم التنازل عن الرسوم

.لألسر التي ال تستطيع تحمل تكاليفها
@Laurie Chorney, fio ............. االتصال

pbha.org, 617-496-9127
 التسجيل ...... يقدم طلب على اإلنترنت. وتعطى

 األفضلية للمخيمين العائدين واألطفال
 الذين لديهم حاجة أكاديمية أو مالية

 خاصة للبرنامج. يجب على العائالت
 تقديم طلب واحد لكل طفل الذي يرغب

في التسجيل إلى المخيم
       www.pbha.org ....الموقع اإللكتروني

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION

 KEYLATCH SUMMER برنامج الصيف كيالتش
PROGRAM

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

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

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

 South يعيشون في نهاية الجنوب
End ويعطي األولوية لسكان Villa 

Victoria ، Castle Square 
، Cathedral و Tenants 

Development  Corporation 
developments

. الموقع ............... يتم تحديدها
وسيلة النقل.........نعم

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

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

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

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

1672
 التسجيل ...... يقدم طلب على اإلنترنت. وتعطى

 األفضلية للمخيمين العائدين واألطفال
 الذين لديهم حاجة أكاديمية أو مالية

 خاصة للبرنامج. يجب على العائالت
 تقديم طلب واحد لكل طفل الذي يرغب

في التسجيل إلى المخيم
       www.pbha.org ....الموقع اإللكتروني

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION

 MISSION HILL برنامج ميسيون هيل الصيفي
SUMMER PROGRAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 التسجيل ...... يقدم طلب على اإلنترنت. وتعطى
 األفضلية للمخيمين العائدين واألطفال

 الذين لديهم حاجة أكاديمية أو مالية
 خاصة للبرنامج. يجب على العائالت

 تقديم طلب واحد لكل طفل الذي يرغب
في التسجيل إلى المخيم

       www.pbha.org ....الموقع اإللكتروني

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION

 NATIVE برنامج إثراء الشباب األمريكيين األصليين
AMERICAN YOUTH ENRICHMENT 

PROGRAM
 يسعى برنامج إثراء الشباب األمريكيين األصليين

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

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

NAYEP شركاء المجتمع واألكبر سناً لتوفير 
.ورش عمل وفرص تعلم تجريبية للشباب
ى ................... الصفوف  شباب ،K2-7 إل

 األمريكيين األصليين في منطقة
.بوسطن الكبرى

الموقع ............... سوف يتم تحديده
وسيلة النقل.......... نعم

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

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

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

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

 التسجيل ...... عبر اإلنترنت. وتعطى األفضلية
 للمخيمين العائدين واألطفال الذين

 لديهم حاجة أكاديمية أو مالية خاصة
 للبرنامج. يجب على العائالت تقديم

 طلب واحد لكل طفل الذي يرغب في
التسجيل إلى المخيم

       www.pbha.org ....الموقع اإللكتروني

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION

 BOSTON REFUGEE برنامج إثراء الشباب في بوسطن
YOUTH ENRICHMENT PROGRAM

 إثراء الشباب الالجئين PBHA’s يقدم برنامج
 سبعة أسابيع من البرمجة )BRYE( في بوسطن

 الصيفية األكاديمية واإلثراء لألطفال الالجئين
 والمهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 6-13

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

 واألخصائيين االجتماعيين ومنظمات المجتمع
.ESL الشريك للتعليم خارج المدرسة

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

Worrell St., Dorchester الموقع ............... 1
وسيلة النقل.......... نعم

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

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

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

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

 التسجيل ...... العائالت المشار لهم من خالل .
 وتعطى األفضلية للمخيمين العائدين
 واألطفال الذين لديهم حاجة أكاديمية
 أو مالية خاصة للبرنامج. يجب على
 العائالت تقديم طلب واحد لكل طفل
الذي يرغب في التسجيل إلى المخيم

       www.pbha.org ....الموقع اإللكتروني

برامج الصيف مقابل رسوم ، تابع
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SPORTSMEN'S TENNIS AND 
ENRICHMENT CENTER

 SPORTSMEN'S مخيم الصيف الرياضي سبورتمينز
SUMMER CAMP

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

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

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

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

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

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

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

288-9092, Tnguyen@
sportsmenstennis.org, 

nhouston@sportsmenstennis.
org,

.www.sportsmenstennis ....الموقع اإللكتروني
org   

STONYBROOK FINE ARTS
 TEEN WELDING اللحام المكثف لسن المراهقة

INTENSIVE
 يتعلم الطالب سالمة المحل، وكيفية استخدام

 األدوات والمعدات، وأساليب التشطيب، والتخطيط
 للمشروع، واالنتهاء. وتغطي تقنيات اللحام

 المختلفة بما في ذلك لحام الغاز والقوس. يتم
 توفير جميع معدات السالمة والمواد الطبقة. أحذية
 اصابع القدم المغلقة، الجينز غير المتوترة، قميص
 طويل األكمام من األلياف الطبيعية، وربطة عنق

.الظهر الشعر الطويل
ى ................... الصفوف 12-7، العمر 14 سنة  إل

وأكبر
 Porter Street, Jamaica الموقع ............... 24

Plain
 التاريخ ............ -28 26  يونية

الوقت ............... 9:00 - 4:00 مساًء
 الرسوم .............. 475$ شامل الجميع. يقدم

.الطالب الغداء الخاص بهم
 ,Anne Sasser ............. االتصال

617-799-3644,                                   
anne@stonybrookfinearts.

com
 التسجيل ...... عبر االنترنت على

stonybrookfinearts.
com/?page_id=66، يجب على 

 الوالدين/األوصياء االتصال بنا
 للتسجيل أذا كان التقديم للمنح الدراسية

 ونحن سوف نقوم
 بالتوجيه                  

.www ....الموقع اإللكتروني
stonybrookfinearts.com       

STONYBROOK FINE ARTS
 TEEN JEWELRY صنع المجوهرات لسن المراهقة

MAKING
 تواجدت أنواع الفنون التي يتم ارتدائها منذ

 القدم قبل اكتشاف النار. استخدام النحاس
 األصفر والفضة في حين تعلم أساسيات تصنيع

 المجوهرات بما في ذلك: النشر، اإليداع، التثبيت،
 التركيب، اللحام والتلميع. يصنع الطالب خاتم مع
 مجموعة بازيل حجر الكابون )مقدم( ثم بعد ذلك
 مشروع ثاني. يجب على الطالب ارتداء أحذية

.اصبع القدم المغلقة
ى ................... الصفوف 12-6، العمر 13 سنة  إل

وأكبر
 Porter Street, Jamaica الموقع ............... 24

Plain
 التاريخ ............ -12 10  يونية

الوقت ............... 9:00 - 4:00 مساًء
 الرسوم .............. 475$ شامل الجميع. يقدم

.الطالب الغداء الخاص بهم
 ,Anne Sasser ............. االتصال

617-799-3644,                                   
anne@stonybrookfinearts.

com
 التسجيل ...... عبر االنترنت على

stonybrookfinearts.
com/?page_id=66، يجب على 

 الوالدين/األوصياء االتصال بنا
 للتسجيل أذا كان التقديم للمنح الدراسية

 ونحن سوف نقوم
بالمساعدة                  

.www ....الموقع اإللكتروني
stonybrookfinearts.com       

STONYBROOK FINE ARTS
 TEEN SMALL صقل المعادن الصغيرة لسن المراهقة

METAL CASTING
 نظرة عامة على تقنيات الصب القديمة والمعاصرة
 المستخدمة في إنشاء المجوهرات. تقنيات التغطية:

 الحبار والرمل ومكنسة وخسر صب الشمع. يتم
 تضمين البرونزية في تكلفة ورشة العمل. يجب
 على الطالب ارتداء األحذية مغلقة اصابع القدم

.وربط الشعر الطويل للخلف
ى ................... الصفوف 12-6، العمر 13 سنة  إل

وأكبر
 Porter Street, Jamaica الموقع ............... 24

Plain
 التاريخ ............ -19 17  يونية

الوقت ............... 9:00 - 4:00 مساًء
.الرسوم .............. 475$ للدورة و الخامات

-Anne Sasser, 617-799 ............. االتصال
3644,

                                  anne@
stonybrookfinearts.com

 التسجيل ...... عبر االنترنت على
stonybrookfinearts.

com/?page_id=66، يجب على 
 الوالدين/األوصياء االتصال بنا  أوالً

 للتسجيل  للمنح الدراسية خالل
CASTBoston شريكنا الغير هادف 

للتربح
.www ....الموقع اإللكتروني
stonybrookfinearts.com       

SUFFOLK UNIVERSITY
 PRE-COLLEGE برنامج الفنون الصيفية قبل الكلية

SUMMER ART PROGRAM
 دراسة الفنون البصرية على مستوى الكلية وإنتاج

 قطع لحقيبة ملف القبول. العمل مع أعضاء هيئة
 التدريس من برنامج الفن لدينا، وسوف تتعلم

 مهارات االستوديو األساسية التي من شأنها تعزيز
 قدرتك على التواصل بصريا، وستحصل على

 نظرة ثاقبة مشهد لفن بوسطن من خالل رحالت
 ميدانية إلى استوديوهات الفنانين والمعارض

.المحلية والمتاحف
ى ................... الصفوف 8-11 إل

 ,Ashburton Place الموقع ............... 8
Boston

 التاريخ ........... 10 يونية – 9 أغسطس
الوقت ...............الثالثاء - الخميس

صباحاَ - 3:30 مساًء10:00                          
 الرسوم .............. 1,275.00$  ويشمل التعليم

 والمواد و ضيوف المحاضرات
والرحالت الميدانية

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

 التسجيل ...... المعلومات و استمارات التسجيل
.www.suffolk متاحة على الموقع

edu/pre_college
/www.suffolk.edu ....الموقع اإللكتروني

pre_college           

SUMMER INK
BOSTON & BEYOND بوسطن و بيوند

 في بوسطن و بيوند، وهو مخيم كتابة السفر،
 يستكشف المراهقون األحياء الحضرية - أخذ

 عينات من األطعمة الجديدة، والتحدث إلى السكان
 المحليين، وتعلم األنشطة الثقافية - والتأمل في
 تجاربهم في المنشورات والقطع الطويلة. يقدم

 معلمو الفصول الدراسية ذوي الخبرة )نسبة 4: 1(
 اإلرشاد والردود ™WEX المدربين على طريقة

.اليومية والموجهة
ى ................... الصفوف 9-8، مناسبة للطالب  إل

 الفضوليين والمغامرين من جميع
.القدرات الكتابية

 ,Simmons College ............... الموقع
Boston

 التاريخ ..........    -16 27  يوليو
الوقت ...............    9:00صباحاَ - 4:00 مساًء

 الرسوم ..............  1650$   دورة لمدة 2 أسبوع
 ، المنح الدراسية متاحة للعائالت

.المؤهلة. يرجى تقديم الطلب مبكراً
@Vicki Krupp, info ............. االتصال

summerink.org, 617-714-
0263

.summerink   التسجيل ...... على االنترنت
org/enrollment/register/. تقبل 

.التسجيالت على أساس متجدد
www.summerink.org ....الموقع اإللكتروني

SUMMER INK
SIMMONS WRITING CAMP مخيم سيمونز للكتابة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

summerink.org/enrollment/
financial-aid/

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

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

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

www.summerink.org ....الموقع اإللكتروني

VIETNAMESE AMERICAN 
INITIATIVE FOR DEVELOPMENT 

(VIET AID)
 VIET AID برنامج  فييت إيد البحثي للشباب

SCHOLARLY PROGRAM FOR YOUTH
 هو )VSPY( برنامج فييت أيد العلمي للشباب

 على حد سواء برنامج ما بعد المدرسة والصيف
 يوفر الدعم األكاديمي، واألنشطة اإلثراء وفرص

 المشاركة المجتمعية للطالب الصف -1 8،
 والقيادة، وفرص العمل التطوعي وفرص العمل

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

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

 والشباب المحلي  المقيم بدورشبستر
.المحلي من اللون

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

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

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

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

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

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

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

 التقديم المعلومات المدخولة، واستمارة
.تقييم المعلم

        vietaid.org ....الموقع اإللكتروني

WORLD OCEAN SCHOOL
 SUMMER AMBASSADOR برنامج السفير الصيفي

PROGRAM
تسعة عشر طالبا تتراوح أعمارهم بين -12

 16 يبحروا في صوت لونغ آيالند لمدة عشرة
 أيام، وتوسيع منظورهم للعالم، غمر أنفسهم

 في والمساهمة في الثقافات المختلفة، وممارسة
 بناء المجتمع على متن معالم المركب الشراعي

.Roseway ،التاريخي
ى ................... الصفوف6-11 إل

التاريخ ..........    1 أغسطس -  10أغسطس
 الرسوم ..............  2,900$,  ، سياسة رد األموال:

 نظرا ألن المدفوعات تصبح مستحقة
.ودائنة فإنها غير قابلة لالسترداد

 المساعدات المالية: تقدم مدرسة                         
 المحيطات العالمية حفنة من المنح
 الدراسية المتاحة للطالب. يرجى
 تحميل استمارة أمباسادور للمنح

    الدراسية الصيفية على
.موقعنا                          

الموعد النهائي ......1 أبريل 2018
 ,Jessica Jozwik ............. االتصال

708-822-8447, jess@
worldoceanschool.org

 التسجيل ...... اكمال استمارة التقديم على الموقع
االلكتروني

.www ....الموقع اإللكتروني
worldoceanschool.org     

برامج الصيف مقابل رسوم ، تابع

YMCA
 على جميع أنواع برامج  "Y" يحتوي برنامج
 الصيف والسنة الدراسية للمراهقين: السباحة
 واللياقة البدنية ورفع األثقال والرقص وكرة

 السلة والحرف اليدوية والتمارين األيروبيكس
 واالستشارات ومهارات العمل وغير ذلك الكثير.

 في معظم Y  ليس من الضروري أن تكون عضًوا
 األنشطة ؛ ولكن إذا كنت تخطط للذهاب في كثير
 من األحيان ، تحقق من عضويات الشباب ، وهي

.Y متاحة في جميع فروع
 لها ساعات طويلة خاصة وأنشطة Y بعض فروع

.مخصصة للشباب فقط
ymcaboston.org :الوصالت لجميع الفروع

 :في منطقة بوسطن YMCA فروع
Achievers )Huntington( 617-522-0946
Charlestown ................617-286-1220
Dorchester ...................617-436-7750
East Boston .................617-569-9622
Huntington Ave. ..........617-927-8040
Hyde Park ....................617-361-2300
Oak Square )Brighton( 617-782-3535
Roxbury.......................617-427-5300
Wang )Chinatown( ......617-426-2237
West Roxbury .............617-323-3200

YMCA CAMP, LIFEGUARD 
TRAINING AND COUNSELORS 

IN TRAINING/CITS 
 في  YMCA يشار إلى أن معسكرات

 نورثوودز و بليزانت فالي في نيو هامشر
 تحظى بشعبية بين الشباب في بوسطن. يمكنك

 التعرف على برامج التدريب على القيادة
 واألنشطة الخارجية وتطوير الشخصيات

.Y camp والمزيد على موقع
bostonycamps.org   1-603-569-2725

YMCA ACHIEVERS SUMMER 
INSTITUTE

 Young Achievers Summer يعد معهد
Institute تجربة تعليمية صيفية مبتكرة 

.للطالب في المدارس المتوسطة والثانوية

 يتم تشجيع الطالب على المشاركة في هذا
 البرنامج االستكشافي الوظيفي الفريد. سيتم

 تعريف الشباب على مختلف المهن في الفنون
 والحكومة والصحة والحصول على نظرة

 سريعة على الحياة الجامعية من خالل الرحالت
 الميدانية والمتحدثين وورش العمل واألنشطة
 في حرم كليات وجامعات المنطقة. من خالل

 كل جلسة ، سيكتسب الطالب المعرفة التي
 ستساعدهم في تشكيل مساراتهم المهنية

 وطموحاتهم الجامعية. سيقوم الطالب بتطوير
 مهارات القيادة والربط الشبكي من خالل

 األنشطة الترفيهية والتفاعلية واليدية. يمكن
 للطالب المشاركة في جلسات لمدة أسبوع أو
.أسبوعين ، قم باختيار حضور واحد أو الكل

إلى .................... الصفوف 8-11
 - Egleston YMCA ................ الموقع

Roxbury
 التاريخ .............. 6 يوليو - 21 أغسطس،

 الجلسات لمدة أسبوع وأسبوعين كل
جلسة مختلفة

الوقت  .............. 8:30 صباحا - 2:30 مساء
 الرسوم ............... الدورات لمدة أسبوع واحد:

 115$ ؛ جلسات لمدة أسبوعين:
$230

االتصال ............. 781-670-0051
phayfron@ymcaboston.org
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المخيم الليلي
.)تذكر أن تسأل عن المساعدات المالية والمنح الدراسية إذا احتجت إلى ذلك(

 العشرات من المخيمات في منطقتنا ترحب بالمخيمين خالل منتصف سنوات المراهقة. البعض برامج يومية في بوسطن وبالقرب منها. وهناك مخيمات أخرى في المناطق الريفية في نيو إنغالند وخارجها. إذا کنت تبلغ من العمر 14 عاما أو اكبر، يمكنك أن
.تكون مستشارا )أو قائد( في التدريب. يمكن للمراهقين األكبر سنا العمل كمستشارين

 للحصول على مساعدة مجانية في العثور على مخيم
 :أو وظيفة العمل في المخيم

AMERICAN CAMP ASSOCIATION, NEW 
ENGLAND

ACA هي المنظمة الوطنية الوحيدة التي تعتمد 
 المخيمات الصيفية. يجب على المخيمات المعتمدة

 من سلطة االلتزام بالموارد مقدما أن تلبي أكثر من
 300 معيار تؤثر على الصحة والسالمة والتوظيف
 ACA New .وإدارة المخيمات والبرامج والمرافق

England  اإلحاالت المجانية عن طريق الهاتف 
 أو عبر اإلنترنت للعائالت التي تبحث عن مخيمات

 دليل المخيم الصيفي ACANE ليلية. كما يوفر
 المجاني الذي يسرد جميع المعسكرات المعترف بها

.والمعسكرات الليلية في نيو إنغالند ACA من
االتصال ......... 866-534-2267

acane-camps.org .......... الموقع اإللكتروني
CAMBRIDGE CAMPING ASSOCIATION 

 CCA يدير التقييم القطري المشترك منحا دراسية 
 لعدة مخيمات الليلية تخدم المعسكرين الذين تتراوح

 أعمارهم بين 7 و 17 سنة. إذا كنت ترغب في
 الذهاب إلى المخيم ولكن تحتاج إلى مساعدة مالية،

.اتصل ببرنامج المنح الدراسية الليلية
االتصال ......... 617-864-0960

.Cambridgecamping .......... الموقع اإللكتروني
org

NATIONAL CAMP ASSOCIATION, INC. 
)فقط التخييم الليلي(

)CAMP )2267االتصال ......... -1-800-966
 summercamp.org .......... الموقع اإللكتروني

STUDENT CAMP AND TRIP 
ADVISORS 

االتصال ......... 7005-558-617 او  -800-542
1233

campadvisors.com .......... الموقع اإللكتروني
 هذه المخيمات الليلية هي مشهورة مع مراهقين

 .بوسطن والمراهقين. وكلها تقدم مساعدات مالية

Northwoods لألوالد و Pleasant Valley  
 برعاية جمعية Tuftonboro, N. H  للفتيات، في

YMCA بوسطن الكبرى.
االتصال ..........  617-927-8032

bostonycamps.org .......... الموقع اإللكتروني
 ,Peterborough في Brantwood Camp مخيم

N.H ،يخدم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
 15-11 عائلة قد ال تكون قادرة على تحمل معسكر

 ليلي. وترعى معظم
 المعسكرات وكاالت الخدمات االجتماعية والمدارس والكنائس

.ومنظمات الشباب
االتصال ..........  603-924-3542

brantwood.org .......... الموقع اإللكتروني

AGASSIZ VILLAGE SUMMER 
CAMP

SUMMER CAMP المعسكر الصيفي
 برنامج المخيم الصيفي الليلي لمدة أسبوعين

 الذي يوفر تجربة توسيع األفق التي تلهم النمو
 االجتماعي والعاطفي من المعسكرين من خالل

 مجموعة واسعة من األنشطة الترفيهية من الفنون
 والحرف إلى األلعاب الميدانية للسباحة وركوب

.القوارب وغيرها الكثير
ى ................... الصفوف 12-2، منخفضي الدخل  إل

/ نقص الخدمة
Poland, ME ............... الموقع

 Bunker Hill وسيلة النقل.......... نعم، من موقع
CC

التاريخ ..........    2  يوليو -  10أغسطس
الوقت ...............   مخيم الصيف الليلي

 الرسوم ..............  1,200$ دورة مدتها أسبوعان،
 مقياس انزالق المنح الدراسية يعتمد

.على دخل األسرة وحجمها
 ,Thomas Semeta ............. االتصال

tsemeta@agassizvillage.org, 
781-860-0200

 التسجيل ...... التقديم من خالل االنترنت
www.agassizvillage.org/

registration
.www ..........الموقع االلكتروني

agassizvillage.org       
 TEEN (برنامج النهوض بالمراهقين (تاب

ADVANCEMENT PROGRAM )TAP)
 هذا البرنامج القيادة لمدة أسبوعين هو فرصة

 فريدة من نوعها للحصول على المتعة في مخيم
 الصيف وتطوير المهارات القيادية. ويوفر فرصا

 متقدمة للنمو والبرمجة من خالل مجموعة متنوعة
.من ورش العمل واألنشطة العملية
ى ................... الصفوف 6-11 إل
Poland, ME ............... الموقع

التاريخ ..........    2  يوليو -  10أغسطس
 Bunker Hill وسيلة النقل.......... نعم، من موقع

CC
الوقت ...............   مخيم الصيف الليلي

 الرسوم ..............  1,200$ دورة مدتها أسبوعان،
 مقياس انزالق المنح الدراسية يعتمد

.على دخل األسرة وحجمها
 ,Thomas Semeta ............. االتصال

tsemeta@agassizvillage.org, 
781-860-0200

 التسجيل ...... التقديم من خالل االنترنت
www.agassizvillage.org/

registration
.www ..........الموقع االلكتروني

agassizvillage.org       

CAMP KESEM MIT
 مخيم كيسم، الذي يديره طالب معهد ماساتشوستس

MIT للتكنولوجيا، هو مخيم صيفي مجاني غير 
 هادف للربح لألطفال الذين تتراوح أعمارهم
 بين 6 و 18 عاما الذين كان والديهم مصابين

 بالسرطان. خالل أسبوعهم في مخيم كيسم، يمكن
 لألطفال االستمتاع بأنفسهم ويكونوا مجرد أطفال

.مع اآلخرين الذين يفهمون ما يمرون به
ى ................... األطفال الذين تتراوح أعمارهم  إل

 بين 6 و 18 عاما، والذين لديهم أو
 كان لديهم مرض السرطان؛ األطفال

 ذوي االحتياجات الخاصة هي موضع
الترحيب

 Camp Wekeela in ............... الموقع
Hartford, Maine

  التاريخ ..........    -17  12أغسطس  و  -24
  19أغسطس

الرسوم ..............  مجاناَ
 الموعد النهائي ........ الخدمة بأسبقية الوصول،

التقديم على االنترنت
ckcampers@mit.edu ............. االتصال

     campkesem.org/mit ..........الموقع االلكتروني

CROSSROADS
CAMP MITTON مخيم ميتون

 كامب ميتون، مكانا آمنا وداعما للشباب الذين
 تعرضوا لصدمات أو أزمات في حياتهم وهم

 يكافحون من أجل إيجاد طرق صحية وإيجابية
 للتأقلم. يوفر برنامج ميتون شعورا باألمان من

 خالل انخفاض نسبة الموظفين إلى المخيم،
.واألنشطة المنظمة وجدول زمني ثابت

إلى ................... الصفوف 1-7
 ,Featherbed Lane الموقع ............... 46

Brewster
وسيلة االنتقال........ نعم

 التاريخ .......... 21 يونية – 24 أغسطس
 الوقت ...............   الدورة 1: الجمعة، 29 يونيو

 إلى الخميس، 12 يوليو؛ ا الدورة 2: السبت، 14
يوليو إلى الخميس، 2 أغسطس؛

 الدورة 3: األحد، 5 أغسطس                          
إلى الجمعة، 24 أغسطس

 الرسوم .............. الدورة 1: 450$؛   الدورة
 2 إلى 4: 500$؛ أسبوع المكافأة: 250$. تقدم

Crossroads المساعدة المالية. يتم تضمين طلب 
 المعونة المالية في نموذج التسجيل

 عبر اإلنترنت، لذا يرجى                        
.التأكد من تقديم طلبك في أقرب وقت ممكن

-Ashley Charron, 617 ............. االتصال
765-7098, ashley@crossroadsma.org

 التسجيل............ التقدم بطلب عبر اإلنترنت
/crossroadsma.org/programs  على

crossroads-camps/ واضغط على الرابط 
"'Apply For Camp ".

       crossroadsma.org ..........الموقع االلكتروني

CROSSROADS
CAMP WING مخيم وينج

 مخيم وينج، برنامجنا الصيفي الكبير يقع على
 200 فدانا من الغابات في دوكسبيري، ويوفر
 بيئة آمنة ومحفزة حيث يتم حث المعسكر لدينا

 خارج مناطق الراحة الخاصة بهم لتحديد وتحقيق
 األهداف واكتساب مهارات جديدة من خالل

 التحديات، واتخاذ خيارات إيجابية، وتطوير صحة
.العالقات مع أقرانهم والكبار

ى ................... الصفوف 1-8 إل
 ,Myrtle Street الموقع ............... 119

Duxbury
وسيلة االنتقال........ نعم

 التاريخ .......... 29 يونية – 24 أغسطس
 الوقت ...............   الدورة 1: الجمعة، 29 يونيو

 إلى الخميس، 12 يوليو؛ ا الدورة 2:
 السبت، 14 يوليو إلى الخميس، 2

أغسطس؛
 الدورة 3: األحد، 5 أغسطس إلى                          

الجمعة، 24 أغسطس
 الرسوم .............. الدورة 1: 450$؛   الدورة 2 إلى

 4: 500$؛ أسبوع المكافأة: $250.
 المساعدة المالية. Crossroads تقدم
 يتم تضمين طلب المعونة المالية في

 نموذج التسجيل
 عبر اإلنترنت، لذا يرجى التأكد                        

.من تقديم طلبك في أقرب وقت ممكن
@Ashley Charron, ashley ............. االتصال

crossroadsma.org, 617-765-
7098

  التسجيل............ التقدم بطلب عبر اإلنترنت على
crossroadsma.org/programs/

crossroads-camps/ واضغط على 
." Apply For Camp'" الرابط

       crossroadsma.org ..........الموقع االلكتروني

MASS. AUDUBON SOCIETY
WILDWOOD CAMP  مخيم ويلدوود

 يقدم ويلدوود أنشطة مثل اإلبحار والمشي، فضال
 عن العلوم متعة واألنشطة الطبيعة مثل البيئة

.الغابات، والمعيشة المستدامة، وتتبع الحيوانات
 يمكن للمراهقين الذين يدخلون الصفوف

-Leaders-in 12-10 االشتراك في برنامج
Training  لمدة ثالثة أسابيع لالستمتاع بمتعة 
 المخيم ومشاركة مواهبهم واستكشاف القضايا

 البيئية ومساعدة المعسكرين األصغر سنا. يمكن
 للمراهقين من سن 17-14 أيضا المغامرة إلى

 مواقع جميلة حول نيو انغالند في أسبوع واحد في
.مغامرة رحلة المراهقين

ى ................... الصفوف 9-17 إل
Rindge, NH ............... الموقع

 التاريخ .......... يونية – 18 أغسطس :دورات
أسبوع 1  و2

 الرسوم .............. األسعار تختلف. المنح الدراسية
 المتاحة. للحصول على استمارة

 التقديم عن طريق االتصال أو البريد
.اإللكتروني

 الموعد النهائي ...... 1 مايو؛ االتصال أو زيارة
 الموقع اإللكتروني لتواريخ جلسات

المعلومات وأيام البيت المفتوح
 MAS-CAMPاالتصال ............. -1-866

)627-2267(
                                  1-781-259-2183

wildwoodcamp.org ..........الموقع االلكتروني

NATURE'S CLASSROOM 
 مخيم المغامرة ومشاريع الحياة والتكنولوجيا

ADVENTURE CAMP AND LIFE-TECH 
VENTURES  

 مخيمات الفصول الدراسية الطبيعة هي لألطفال والمراهقين
.الذين يتمتعون بتحدي ألنفسهم في الهواء الطلق

 في  Adventure Camp مخيم المغامرات
 Hancock, New هانكوك، نيو هامبشاير
Hampshire يقدم تجديف المياه البيضاء 

 والرماية والحدادة وتسلق الصخور والفن الطبيعي
 والتصوير ومهارات المعيشة البدائية، وغيرها من
 المغامرات. يشارك جميع المعسكرين في التدريب

 على المهارات في الهواء الطلق، والرياضة،
 والحرف، واألنشطة المجتمعية، والمغامرات

 الواجهة البحرية، واألحداث الخاصة جميع
.المخيمات

إلى ................... الصفوف 10-17
Hancock, NH ............... الموقع

 التاريخ .......... 1 يوليو – 10 أغسطس : دورات 6
و13أسبوع

  الرسوم .............. $949 لمدة 6 أيام؛ $1,832
 لمدة 13 يوما؛ خصم كبير للتسجيل في

وقت مبكر
 الموعد النهائي ...... 23 مارس؛ للتسجيل في وقت

مبكر
االتصال ............. 603-525-3311

.naturesclassroom ..........الموقع االلكتروني
org

 مجتمع  Life-TECH Ventures تقدم
 غير تنافسي يتعلم فيه األطفال وينمو كأفراد

 ويخصص أكثر من اثني عشر ساعة كل أسبوع
 لمنطقة أساسية يختارها األطفال للدراسة: العلوم
 الفيزيائية، والعلوم الطبيعية، والفنون، أو مغامرة

.التحدي
ى ................... الصفوف 8-16 إل

Charleton, Mass ............... الموقع
التاريخ .......... 8 يوليو – 28 يوليو
الرسوم .............. 810$/ لألسبوع

االتصال ............. 1-800-433-8375
.naturesclassroom ..........الموقع االلكتروني

org

SUMMER DREAMS LEADERSHIP 
CAMP 

 MANITOU CAMPS   مؤسسة مانيتو للمخيمات
FOUNDATION 

 هناك عدد قليل من فتيان مدارس بوسطن العامة
 محظوظين سوف يحصلوا على قضاء األسبوع

 الصيف في وقت متأخر من مخيم مانيتو في
 Eastlake in إيستليك الجميلة في والية ماين
Maine. تقدم األحالم الصيفية القيادة، والعمل 
 الجماعي، واألنشطة التحفيزية، والتعلم وكذلك
 الرياضة واألنشطة المائية والمسرح والفنون،

 وأكثر من ذلك. األولوية األولى تذهب إلى األوالد
10 البنين -  
 استخدم البريد اإللكتروني أدناه لالستفسار عن

.المساحات المتاحة
 يتم تمويل أحالم الصيف بسخاء من قبل مؤسسة

Manitou Camps Foundation.
ى ................... الفتيان الذين يدخلون صفوف  إل

 9-6 بمدارس بوسطن العام ؛ األولوية
للبنين في مبادرة األوالد العشرة
التاريخ .......... أخر الصيف

Oakland, Maine   ............... الموقع
وسيلة االنتقال .......مقدمة من بوسطن

ً الرسوم .............. مجانا
 لمزيد,Donkor Issa ............. االتصال

@dminors من المعلومات
bostonpublicschools.org  

THOMPSON ISLAND OUTWARD 
BOUND EDUCATION CENTER

 BPS SUMMER بعثات مدارس بوسطن الصيفية
EXPEDITIONS

 جزيرة تومبسون أوتورد بوند تقدم برامج التخييم
 الليلي، الصيفي، تشجيع القيادة، والعمل الجماعي،

 والمرح، والمغامرة. وتشمل األنشطة التجديف،
 والتنس، والتسلق بين جزر ميناء بوسطن. الطالب

 يعيشون في الهواء الطلق التخييم والطبخ، وتعلم
.المالحة والتجديف المهارات، واإلشراف البيئي

ى ................... الصفوف 7-8 إل
التاريخ .......... 2يوليو – 3 أغسطس

-Jon Hislop, 617-830 ............. االتصال
5144

                                 jhislop@
thompsonisland.org

   Jon Hislopuk التسجيل........... االتصال ب
للتسجيل

.www.thompsonisland ....الموقع االلكتروني
org        
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المخيمات والبرامج لألطفال
 ذوي االحتياجات الخاصة 

 في حين أن العديد من المخيمات يمكن أن تستوعب األطفال ذوي اإلعاقة، فهذه مصممة لمساعدة األطفال الذين يواجهون تحديات محددة طبياً وغيرها. إذا كنت
المالية المساعدات  المخيم، أسأل دائما عن  .ال تستطيع تحمل مصاريف 

... للمساعدة في العثور على مخيم لألطفال ذوي اإلعاقة، اتصل

االتحاد لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
.أكثر من 200 مخيم لألطفال ذوي اإلعاقة FCSN’s  Summer Fun Camp Directory  يسرد دليل المخيمات الصيفية

    fcsn.org/camps    يمكنك تحميل البرنامج مجانا من موقعه على االنترنت. 800-331-0688

مخيمات االحتياجات الخاصة ومعارض ماساتشوستس
SPECIAL-NEEDS CAMPS & FAIRS MASSACHUSETTS

www.spedchildmass.com/camps-special-needs-massachusetts-autism-aspergers

BOSTON PARKS AND RECREATION ACCESS - حدائق بوسطن والوصول للترفيه
 accessrec.org/programs-services/summer-camp/

BOSTON PUBLIC SCHOOLS
EXTENDED SCHOOL YEAR تمديد العام الدراسي
 سيدير مكتب التعليم الخاص في مدارس بوسطن

 خالل )ESY( العامة خالل السنة الدراسية الممتدة
 صيف 2018. وقد ينصح الطالب ذوي اإلعاقة

 بأن يحضروا هذا البرنامج  BPSفي مدارس
 من أجل تقليل االنحدار الكبير للمهارات خالل

 ESY الصيف. يتم اتخاذ قرار توصية الطالب إلى
 للطالب. IEP على أساس فردي من قبل فريق

 على ESY ستحصل أسر الطالب الموصي بها
 معلومات تفصيلية، بما في ذلك مدرسة وساعات
ESY المخصصة، وبعد ذلك في فصل الربيع.

ى ................... الطالب IEP في له / لها ESY إل
التاريخ .......... 9 يوليو – 10 أغسطس

 الساعات......... 5 ساعات في اليوم، 5 أيام في
 األسبوع؛ ساعات محددة للموقع ليتم

نقلها إلى األسر قبل البرنامج
IEP وسيلة االنتقال... كما هو محدد من قبل

 الرسوم .............. مجاناً، يتم تقديم وجبة اإلفطار
والغذاء

 االتصال ............. لطرح أسئلة حول األهلية، يرجى
 االتصال بمعلم الطالب أو منسق التعليم

الخاص أو مدير المدرسة

4-H CAMP HOWE  
ECHO RESIDENT 

 يتم دمج الشباب بشكل كامل في كل جانب من
 جوانب برنامج المخيم من العيش في المقصورة
 إلى كل نشاط. مكان رائع للقاء األصدقاء الجدد

 وتعلم مهارات جديدة والحصول على المتعة.
.مخيمات شاملة أخرى متاحة ؛ اتصل لالستفسار

ى ................... االعمار 17-7  Co-ed ، إل
 الربو ، ADHD ، Asperger  ............ المسارات

 / أمراض الجهاز التنفسي ، التوحد
 ، إصابات الدماغ ، الشلل الدماغي ،

 القحفي ، داء كرون ، التهاب القولون ،
   ، مرض السكري

 متالزمة داون ، الصرع ،                        
 الحساسية الغذائية - شديد ، ضعف

 السمع / الصم ، عيوب القلب ، اإلعاقة
 الذهنية ، قيود التنقل ، التصلب المتعدد

 ، الضمور العضلي
 اإلجهاد الالحق للصدمة ، ،                        

 Prader-Willi ، Sickle متالزمة
Cell ، اضطراب الجلد ، ضعف 

 ، Spina Bifida ، الكالم / التواصل
Substance Abuse ، 

 Tourette Syndrome متالزمة                        
اإلعاقة البصرية / المكفوفين ،
النوع ..............  برامج ليلية

Goshen, MA ............ الموقع
 الرسوم .............. قد تقدم المساعدة المالية لبعض

 برامجها. يرجى االتصال بالمخيم
.مباشرة لمزيد من التفاصيل

-Terrie Campbell, 413 ............. االتصال
268-7635

                                 office@camphowe.
com                                  

camphowe.org ...الموقع االلكتروني

BOSTON CENTERS FOR YOUTH & 
FAMILIES  
CAMP JOY

 كامب جوي هو برنامج عالجي وترفيهي لألطفال
 والكبار من ذوي اإلعاقات. تشمل األنشطة

 السباحة والرقص اإلبداعي والدراما. يتم تقديم
.وجبة اإلفطار والغداء

ى..............  سكان بوسطن من ذوي اإلعاقات ،  إل
 الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 22

عاًما
-BCYF Jackson ............ الموقع

Mann, Madison Park, و  
Ohrenberger Community 

Centers
وسيلة االنتقال..... المقدمة من الباب إلى الباب

اللغات.............. يختلف حسب الموقع
 الوقت ...............  يحدد الحقا

الرسوم .............. 250$: 75$ إضافية لألشقاء
ext. 2402 االتصال ............. 617-635-4920

@Roberta.Smalls ....البريد االلكتروني
cityofboston.gov

boston.gov/bcyf ...الموقع االلكتروني

CAMP ALLEN 
 يوفر هذا المخيم السكني فرًصا للنمو والصداقة
 والمرح في بيئة خارجية لألطفال والكبار ذوي

.اإلعاقات النمائية والتحديات األخرى
ى..............  األعمار 6-90 إل

 ساعة واحدة من( Bedford, NH ............ الموقع
)بوسطن

التاريخ.............. جلسات لمدة أسبوع وأسبوعين
 يونيو - 25 أغسطس ؛ البيت 11                        

)المفتوح 2 مايو )تاريخ المطر 3 مايو
 الوقت ...............  التخييم الليلي

 الرسوم .............. 850$/ دورة أسبوع واحد :
 1,700$/  دورة 2 أسبوع ؛ المنح

 الدراسية والمساعدات المالية المحدودة
متاحة

 الموعد النهائي...... الخدمة بأسبقية الوصول: محدود
الفتح

 ,Michael Constance ............. االتصال
1-603-622-8471, michael@

campallennh.org
campallennh.org ...الموقع االلكتروني

CAMP HARBOR VIEW
 يرحب مخيم كامب هوربورفيو بالتعاون مع

Access Sports America باألطفال ذوي 
.االحتياجات الخاصة

ى..............  األعمار 14-11 مع اختالل فكري  إل
 ، ASD ، خفيف ، وتأخر في النمو

 .وإعاقة حسية
 ,.Washington St الموقع ............ 1946

Boston
وسيلة االنتقال.......نعم

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

 الرسوم .............. 5$ رسوم لتقديم الطلب ، لكن
 البرنامج نفسه مجاني. كما يمكن

 التنازل عن هذه الرسوم إذا لزم األمر
 )فقط حدد التنازل عن الطلب على

.)النموذج عبر اإلنترنت
الموعد النهائي...... الخدمة بأسبقية الوصول
-Barak Soreff, 617 ............. االتصال

379-5500, bsoreff@
campharborview.org

 التسجيل ....... االستمارة عبر االنترنت على الموقع
campharborview.org/contact/

applications-and-forms. سيتم 

 وضع المتقدمين في قائمة االنتظار
 بمجرد االنتهاء من

الجلسة                   
.www.campharborview ...الموقع االلكتروني

org       

CAMP HORIZONS
 البرامج السكنية والترفيهية لألطفال والكبار ذوي

 اإلعاقات النمائية. يستخدم الموظفون المدربون
.جيداً البرمجة اإليجابية لدعم المخيمين

ى..............  األعمار 8  و أكبر  إل
 التوحد ، ADHD ، Asperger ............ المسارات

 ، الشلل الدماغي ، متالزمة داون ،
-Prader اإلعاقة الذهنية ، متالزمة

Willi ، ضعف الكالم / التواصل
 South Windham, CT ............ الموقع

الوقت ...............  ليلياً
الرسوم .............. 2,947$/ 2 أسبوع

-Scott Lambeck, 860-456 ............. االتصال
1032, slambeck@horizonsct.

org
horizonsct.org ...الموقع االلكتروني

CAMP ISOLA BELLA
 كامب ايزوال بيال ، وهي جزيرة جميلة في وسط

.بحيرة توين ، هي للصم وضعاف السمع
ى..............  األعمار 17-8 )جلسات الشباب و  إل

 )المراهقين
 المسارات ............ اإلعاقة السمعية / ضعف السمع

 ، ضعف الكالم / االتصاالت. الترحيب
CODAs.

Taconic, CT ............ الموقع
الوقت ...............  ليلياً

 الرسوم .............. 975$/ 2 أسبوع، المساعدات
المالية متاحة

-Alyssa Pecorino, 860 ............. االتصال
899-1209, 

                                    IBDirector@asd-
1817.org      

.www.campisolabella ...الموقع االلكتروني 
org

CAMP JACK
 مخيم صيفي للشباب مرضى السكري. ما يلي

 يضمن صحة وسالمة المخيمين أثناء استمتاعهم
 في الموقع ، )RN( بالمخيم: ممرضة مسجلة
 طبيب أطفال محلي كمستشار معسكر الرعاية

 الصحية ، والموظفون الذين تم تدريبهم من قبل
 وأعضاء ،)CDE( معلم مرضى السكري معتمد

 وأول CPR هيئة التدريس المعتمدين في
 المساعدات والسياسات واإلجراءات في االمتثال
 لوزارة الصحة العامة ، والوقت المحدد الختبار

 الجلوكوز في الدم والموقع ، يتبع نظام السكري ،
 الوجبات الخفيفة المناسبة والمشروبات المقدمة ،

 )ACA( عضو معتمد في جمعية المخيم األمريكي
 عضو في تعليم السكري و جمعية التخييم ،

)DECA(
ى..............  األعمار 5-14 الشباب ذوي اإلعاقة،  إل

أقرناهم،  واألصدقاء
Rehoboth, MA ............ الموقع

الوقت ...............  ليلياً
الرسوم .............. 150$/ أسبوع

االتصال ............. 508-679-5233
/peopleinc-fr.org ...الموقع االلكتروني 

programs/diabetes-
association-inc

CAMP NEW CONNECTIONS
Camp New Connections هو مخيم 

 صيفي ممتع. يتلقى المعسكرون تعليمات مباشرة
 للمهارات االجتماعية ، مثل لغة الجسد والتواصل

 وحل المشكالت والمحادثة والوعي العاطفي
 في الذات واآلخرين. يتضمن برنامجنا األنشطة
 الترفيهية التالية لتحسين الوعي الذاتي ومساعدة

 األطفال على تطوير مهارات اجتماعية ومهارات
.التعامل مع المشكالت

ى..............  األعمار 7-17  إل
 Strands Asperger المسارات ............ متالزمة

 اضطرابات طيف التوحد ، ،
 االضطرابات النمائية المنتشرة

 واضطراب المعالجة الحسية ، األطفال
 ذوي المهارات االجتماعية وصعوبات

 العالقات بين األقران ، اضطرابات
 القلق وإعاقات التعلم غير اللفظية. هو

 لألفراد الذين سيستفيدون من البنية
 ، والمجموعات الصغيرة واالهتمام

.الفردي
Belmont, MA ............ الموقع

الوقت ............... مخيم يومي
-David Lipsitt, 617-855 ............. االتصال

2847, dlipsitt@partners.org

CAMP SHRIVER AT UMASS 
BOSTON 

 األطفال الذين Camp Shriver يجمع مخيم
 يعانون من إعاقة ذهنية ونمائية ، ومن دونها
 ، بحيث تتاح لهم الفرصة لتحسين مهاراتهم
 الرياضية ومهاراتهم االجتماعية واحترامهم

 لذاتهم ، مع تطوير عالقات إيجابية بين األقران
 وتكوين صداقات جديدة. 50 ٪ من المخيمين هم

 من األطفال ذوي اإلعاقة و 50 ٪ هم من األطفال
.دون إعاقة

ى..............  األعمار 8-12  إل
UMass Boston, Dorchester ............ الموقع

 وسيلة االنتقال ........ مجاناً من مواقع االستالم /
التوصيل في عدة مناطق األحياء

الوقت ...............  8:30 صباحاً – 2:00 ظهراً
 الرسوم .............. 25$ رسوم التسجيل إذا تم

 القبول: يتم تقديم اإلفطار، الغذاء،
وجبات خفيفة، معدات التخييم

الموعد النهائي...... لتقديم االستمارات 1أبريل
 ,Samantha Sears ............. االتصال

Samantha.Sears@umb.edu, 
617-287-7250

/www.umb.edu التسجيل ....... على االنترنت
csde

/www.umb.edu/csde ...الموقع االلكتروني
camp_shriver/umass_boston

CAMP STARFISH 
 يخدم هذا المخيم في نيو هامبشاير األطفال ذوي
 االختالفات العاطفية والسلوكية والتعلمية. نسبة

.الموظفين إلى المعسكر هي 1 إلى 1
ى..............  األعمار  15-7  مع إعاقات عاطفية،  إل

سلوكية وتعليمية
 ميل منRindge, NH)  70 ............ الموقع

)بوسطن
وسيلة االنتقال ........ مقدمة من بوسطن

التاريخ............... 24 يونية  - 18 أغسطس
الوقت ...............  مخيم ليلي

  الرسوم .............. 1,475$ 5أيام ;  $4,050
 14يوم ; 5,250$ 19يوم ;المنح

الدراسية حسب االحتياجات
الموعد النهائي...... الخدمة بأسبقية الوصول

االتصال ............. 978-368-6580
campstarfish.org ...الموقع االلكتروني



13Boston Public Schools      Summer Stuff 2018      PartnerBPS.org

THE BRIDGE CENTER 
SUMMER DAY CAMP مخيم صيفي يومي

 يعد "بريدج سنتر" معسكًرا يوميًا لألطفال
 والشباب الذين يعانون من متالزمة أسبرجر

Asperger ، والتوحد ، واإلعاقات االجتماعية 
 والعاطفية ، واإلعاقات العصبية والعضلية ،
 وغيرها من االضطرابات. يمكن للمخيمين
 االستمتاع بركوب الخيل والسباحة وركوب

 القوارب وصيد األسماك والموسيقى والرقص
 والفنون والحرف اليدوية والطهي والرياضة

.والرماية. قم باالتصال لجدولة التقييم
ى..............  األعمار  22-4  من جميع القدرات إل

Bridgewater, MA ............ الموقع
 Joseph Lee وسيلة االنتقال ........ متاحة من موقع

School, Dorchester،$100/ 
األسبوع

 التاريخ............... 25 يونية  - 24 أغسطس :العديد
من الفترات لالختيار من 1-6 أسابيع

 الوقت ............... 8:30 صباحاً – 2:00 ظهراً:
اليوم الممتد حتى الساعة 5 مساًء

 الرسوم .............. 550$/أسبوع : اليوم الممتد
برسوم أكثر

الموعد النهائي......  30 مارس
-Abby Ross, 508-697 ............. االتصال

7557 ext. 12, aross@
thebridgectr.org

www.thebridgectr.org ...الموقع االلكتروني

CAMPS FOR CHILDREN WITH 
DIABETES

 في هذه األيام وفي المخيمات الليلية ، يستمتع
 األطفال بالرياضة والسباحة والترفيه والدعم

 والصداقة أثناء تعلمهم كيفية العيش مع مرض
 السكري من النوع األول. قد يحضر أيضا األشقاء

 غير المصابين بالسكري واألصدقاء. التسجيل
$50.

BARTON DAY CAMP BOSTON 
ى..............  األعمار  15-6  مع مرض السكري.  إل

 قادة في التدريب ، الذين تتراوح
أعمارهم بين 14-15

 St. John’s Preparatory ............ الموقع
School,  Danvers

وسيلة االنتقال ........ متاحة من بوسطن
  التاريخ............... 27-23  يونية

الوقت ............... 9:00 صباحاً – 4:00  مساًء
الرسوم .............. 650$: المنح الدراسية متاحة

FC/FS الموعد النهائي...... الخدمة بأسبقية الوصول
االتصال ............. 508-987-2056

/bartoncenter.org/bcsite ...الموقع االلكتروني
node/13

CLARA BARTON CAMP FOR 
GIRLS 

ى..............  بنات األعمار  16-6   مع إعاقات إل
North Oxford, MA ............ الموقع

 التاريخ............... 24 يونية  - 11 أغسطس :
الفترات  3,2,1أسابيع

الوقت ............... تخييم ليلي
 الرسوم ..............أسبوع واحد: $1,325 :

 أسبوعين: 2,535$: ثالثة أسابيع ::
4,045$منح دراسية متاحة

/FC الموعد النهائي......  الخدمة بأسبقية الوصول
FS

االتصال ............. 508-987-2056
/bartoncenter.org/bcsite ...الموقع االلكتروني

node/13 

JOSLIN CAMP FOR BOYS 
ى..............  بنين األعمار  16-6   مع إعاقات إل

Charlton, MA ............ الموقع
 التاريخ............... 24 يونية  - 11 أغسطس :

الفترات  3,2,1أسابيع
الوقت ............... تخييم ليلي

 الرسوم ..............أسبوع واحد: $1,325 :
 أسبوعين: 2,535$: ثالثة أسابيع ::

4,045$ منح دراسية متاحة
/FC الموعد النهائي......  الخدمة بأسبقية الوصول

FS
االتصال ............. 508-248-5220

/bartoncenter.org/bcsite ...الموقع االلكتروني
node/13

CARROLL CENTER FOR THE 
BLIND

CARROLL KIDS 
 كارول كيدز هو برنامج تثقيفي وترفيهي لمدة

 أسبوع يساعد األطفال من خالل طريقة برايل ،
 والتكنولوجيا المساعدة ، والمهارات االجتماعية ،

.والتوجيه ، وبناء الوعي الذاتي والثقة
 يحتوي مركز كارول أيًضا على العديد من البرامج

 التي تُعلم ، SailBlind للمراهقين و
.األطفال المكفوفين باإلبحار

ى..............  الطالب الذين يدخلون الصفوف 1-5  إل
الذين يعانون من ضعف البصر

 ,Centre St., Newton الموقع ............ 770
MA

 التاريخ............... 27-23 يونية
 الوقت ............... خيارات يومية وليلية ؛ االتصال

 للحصول على التفاصيل ؛ أيام
 المعلومات هي 4 أبريل و 2 مايو و 6

يونيو و 10:00  صباًحا و 1:30 مساًء
 الرسوم .............. يختلف. التمويل المتاح من خالل

 وكاالت الدولة للمكفوفين
/FC الموعد النهائي......  الخدمة بأسبقية الوصول

FS
@Kathy Felt, kathy.felt ............. االتصال

carroll.org, 617-969-6200 
ext. 216

carroll.org ...الموقع االلكتروني

CARROLL CENTER FOR THE 
BLIND

CARROLL TEENS 
 تقدم كارول تينز للطالب دروًسا وتجارب

 اجتماعية لمواجهة العديد من تحديات االنتقال
 إلى المدارس المتوسطة والثانوية. سيزيد وقت
 الصف الدراسي المنظم من مهارات الوصول

 إلى التكنولوجيا ، والتوجيه والتنقل ، ومهارات
 العرض التقديمية. مجموعة متنوعة من األنشطة
 الترفيهية تمكن الطالب من بناء الثقة ، وتطوير
 صداقات طويلة األمد ، وزيادة الثقة. يتم تحدي

 الطالب للبناء على نقاط القوة والعمل على
 إمكاناتهم الكاملة. سيكون لدى الطالب خيارات

.للتنقل أو البقاء الليلي
ى..............  الطالب الذين يدخلون الصفوف 6-9  إل

الذين يعانون من ضعف البصر
 ,Centre St., Newton الموقع ............ 770

MA
التاريخ............... 20-9 يوليو

 الوقت ............... خيارات يومية وليلية ؛ االتصال
 للحصول على التفاصيل ؛ أيام

 المعلومات هي 4 أبريل و 2 مايو و 6
يونيو و 10:00  صباًحا و 1:30 مساًء

 الرسوم .............. يختلف. التمويل المتاح من خالل
 وكاالت الدولة للمكفوفين

/FC الموعد النهائي......  الخدمة بأسبقية الوصول
FS

@Kathy Felt, kathy.felt ............. االتصال
carroll.org, 617-969-6200 

ext. 216
carroll.org ...الموقع االلكتروني

CARROLL CENTER FOR THE 
BLIND

YOUTH IN TRANSITION الشباب في مرحلة انتقالية  
 يشجع هذا البرنامج الصيفي السنوي على

 االستقالل أثناء االنتقال من األطفال إلى الشباب.
 يتيح هذا البرنامج السكني الذي يستمر لستة
 أسابيع للطالب تعزيز المهارات التنظيمية

 والشخصية وإدارة المنزل وقدرات السفر في
 المجتمع من خالل التدريب والتنشئة االجتماعية

 والفرص الترفيهية. يتم توفير التعليمات في
 مهارات المعيشة اليومية ، واإلدارة الصحية ،

 واالستكشاف الوظيفي ، وإدارة األموال والميزانية
 ، iOS ، والتكنولوجيا بما في ذلك أجهزة

 وخيارات السفر على سبيل المثال . الرحالت
 الميدانية األسبوعية التي تمكن الطالب من تجربة

 أفضل المواقع التاريخية والشواطئ والمتاحف
 ومدن المالهي في بوسطن. مجموعة متنوعة من

 النوادي واألنشطة المسائية والنهاية األسبوعية
 التي تشمل المبارزة واإلبحار واأللعاب والفنون

.تسمح بالتواصل االجتماعي والقيادة وزيادة الثقة
ى..............  األعمار 21-15 الذين يعانون من  إل

ضعف البصر
 ,Centre St., Newton الموقع ............ 770

MA
التاريخ...............9  يوليو16-أغسطس

 الوقت ............... االتصال للحصول على التفاصيل
 ؛ أيام المعلومات هي 4 أبريل و 2

 مايو و 6 يونيو و 10:00  صباًحا و
1:30 مساًء

 الرسوم .............. يختلف. التمويل المتاح من خالل
 وكاالت الدولة للمكفوفين

/FC الموعد النهائي......  الخدمة بأسبقية الوصول
FS

@Kathy Felt, kathy.felt ............. االتصال
carroll.org, 617-969-6200 

ext. 216
carroll.org ...الموقع االلكتروني

EASTERSEALS OF CT
CAMP HEMLOCKS  

 s’mores من معسكرات الغناء في موسم الغناء و
 إلى القوارب ، والمشي في الطبيعة أو التنزه ،

 ، والسباحة ، والفنون والحرف اليدوية ، والنوم
 نفس Hemlocks تحت النجوم ، يوفر مخيم

 اإلثارة واألنشطة المتوفرة في مخيم صيفي تقليدي.
 Camp Herlock االختالف؟ يتمتع معسكر

 بأجواء وتحديات المخيم في بيئة يمكن الوصول
 إليها بالكامل مع طاقم مدرب يقدم الرعاية الجسدية

.واالجتماعية والعاطفية
 المسارات.......... البتر ، القلق / االكتئاب ، التوحد

 ، الشلل الدماغي ، متالزمة داون ،
 الصرع ، اإلعاقة الذهنية ، تقييد التنقل
Spina Bifida ، ، التصلب المتعدد

Hebron, CT ............ الموقع
الوقت ............... ليلي

 ,Alycia Williams ............. االتصال
860-228-9496,                                      

awilliams@eastersealscfc.org
www.eastersealscfc.org ...الموقع االلكتروني

EASTERSEALS OF NH 
CAMP SNO MO & CAMP CONNECT

 Daniel و Easterseals NH يعمل كل من
Webster Council، Boy Scouts of 

America مًعا في برنامج المعسكرات السكنية 
  المعترف به وطنيا هذا ، والذي ترعاه جمعية
the New Hampshire Snowmobile 

Association تجربة متغيرة للحياة للمخيمين.
 المسارات.......... البتر ، القلق / االكتئاب ، التوحد

 ، الشلل الدماغي ، متالزمة داون ،
 الصرع ، اإلعاقة الذهنية ، تقييد التنقل
.Spina Bifida ، ، التصلب المتعدد
 Hidden Valley ............ الموقع
Reservation, Gilmanton Iron 

Works, NH
@Robert Kelly, rkelly ............. االتصال

eastersealsnh.org                             

JCC CAMP KINGSWOOD
CAMP ZOHAR )SPECIAL NEEDS)

 في منطقة البحيرات الجميلة Kingswood يقع
 في والية ماين ، ويوفر لعشاقه تجربة صيفية

 ممتعة ال تُنسى. يطور المعسكرون االستقالل ،
 ويكتسبون الثقة بالنفس ، ويبنون المهارات الفردية

 ويتعلمون العمل كفرق ، في الوقت الذي يتم فيه
 رعاية صداقات تدوم مدى الحياة وتعزيز هوياتهم

 JCC Camp Kingswood اليهودية. يقدم
 مجموعة واسعة من األنشطة للمخيم الذي ييسره
 موظفونا المرحبون والحريصون. يعتمد برنامج
Kingswood في الغالب على االختيارية ، مما 
 يسمح للمشاركين في المعسكرات بخلق تجاربهم

.الخاصة. نحن منشأة كوشر
ى ............. الصفوف 6-12 إل

Bridgton, ME ............. الموقع
-Leslie Zide, 617-558 ............. االتصال

6531, info@kingswood.org  

JUDGE BAKER 
CHILDREN'SCENTER

THE SUMMER ENRICHMENT INSTITUTE 
 برنامج مدته خمسة أيام يعلّم األطفال طرقًا فعالة

 وقضايا السلوك األخرى. ويستند ADHD إلدارة
 معهد إثراء الصيف على برنامج العالج الصيفي

)STP( ، واسمه برنامج نموذجي في الصحة 
 النفسية للطفل والعائلة من قبل جمعية علم النفس
 األمريكية وإدارة خدمات إساءة الصحة العقلية.

 يستمتع األطفال بتكوين صداقات جديدة ، وتحسين
 المهارات الرياضية والفنية ، وتطوير العالقات مع

 برنامًجا منظًما للغاية SEI الموظفين يعد برنامج
 وداعًما يؤدي إلى مكاسب سلوكية ، ومهارات

 اجتماعية محسنة ، ويساعد على منع الضعف في
.الصيف وتأثيره على خصائص العام الدراسي

ى..............  األعمار 6-12 إل
Roxbury ............ الموقع

التاريخ...............10  يوليو17-أغسطس
الوقت ............... 8:00  صباًحا و 4:00  مساًء

.sei@jbcc ,االتصال ............. 617-278-4286
harvard.edu

/jbcc.harvard.edu ...الموقع االلكتروني
summer-enrichment-institute  

KAMP FOR KIDS
Kamp for Kids هو برنامج مخيم صيفي 

 متكامل تماًما لألطفال من جميع مستويات
 القدرة. يقدم مجموعة متنوعة من األنشطة

 لتعزيز المهارات البدنية واالجتماعية والعاطفية
 واإلبداعية ، ويوفر تجربة آمنة وممتعة

.للمعسكرين
Westfield, MA ............ الموقع

 المسارات..........اضطراب نقص االنتباه وفرط
 , متالزمة ، ADHD النشاط

Asperger / التوحد ، مشاكل سلوكية 
 عاطفية ، شلل دماغي ، متالزمة داون

   ، ، إعاقة ذهنية
 محدودية التنقل ، ضعف الكالم /                    

التواصل
الوقت ............... تخييم يومي

 وسيلة االنتقال....... موقع مركزي للصعود ، من
الباب إلى الباب

-Anne Benoit, 413-562 ............. االتصال
8484, abenoit@carsoncenter.

org

MASS. GENERAL HOSPITAL 
ADVENTURE SUMMER CAMP 

 .Mass مخيم المغامرات ، الذي يديره برنامج
General Hospital for Children Aspire 

 هو برنامج يومي صيفي مملوء بالمتعة ،
 مدته 6 أسابيع. يشارك األطفال في أنشطة

 المعسكرات اليومية النموذجية ، مثل السباحة ،
 والمشي لمسافات طويلة ، وركوب القوارب ،

 واستكشاف الطبيعة ، والرحالت الميدانية ، والفن
 ، والدراما ، والطهي ، واأللعاب أو اليوجا. أثناء

 مشاركتهم في هذه األنشطة الممتعة ، يحصل
 المخيمون أيًضا على المنهج المتطور الذي تقدمه

Aspire’s state-of-the-art ، ، والتدخالت 
 والتدريب االجتماعي والدعم التي تتشابك طوال
 اليوم. يمكن للمعسكرين التسجيل في المخيم في

 Hale أو Charlestown :أي من الموقعين
Reservation في Westwood. يذهب معسكر 

.تشارلزتاون إلى هيل مرتين في األسبوع
ى..............  األعمار 15-5  مع اإلعاقات  إل

 االجتماعية والمعرفية والعاطفية
والسلوكية

 Charlestown Boys & Girls ............ الموقع
Club and Hale Reservation, 

Westwood
 وسيلة االنتقال..... الحافلة متاحة من أمام

Charlestown إلى Hale
التاريخ...............5  يوليو10-أغسطس

  الوقت ...............األثنين، الثالثاء..، الجمعة 8:45
 صباًحا

   مساًء  :األربعاء،8:45  2:45                             
 صباحاً – 1 ظهراً

                         Adventure Camp Junior، 
األثنين.- : Hale األعمار 7-5 ، في

الجمعة 8:45   صباحاً – 1 ظهراً
 الرسوم................ 5,500$   6 أسابيع: $5,050

junior camp لألعمار 5-7
المنح الدراسية متاحة                                 

الموعد النهائي....... 4 يونية
االتصال ............. 781-860-1900

                                   mghaspire@
partners.org

/massgeneral.org ...الموقع االلكتروني
children/aspire/services/

summer-camp.aspx

WEDIKO SUMMER PROGRAM
 الصيفي هو برنامج Wediko Summer برنامج

 عالجي مدته 45 يوًما على مدار 24 ساعة
 لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 19 عاًما
 والذين يكافحون اجتماعيًا وعاطفيًا وسلوكيًا. تقدم
Wediko فرصة فريدة لألطفال للحصول على 

 دعم مكثف للبالغين أثناء تعلمهم واستكشافهم
 واكتشاف مهارات جديدة في بيئة خارجية. يقع

 البرنامج الصيفي في حرم بحر خالب على مساحة
 Windsor ، New Hampshire 450 فدانًا في

 مما يوفر خلفية هادئة لألنشطة اليومية. تدمج ،
 ويديكو األكاديميين والعالج الجماعي والمشاركة

 العائلية في البرنامج. نحن نخلق بيئة يمكن لألطفال
 أن يكونوا من يريدون ، ويتعلمون المهارات ،

 !ويحتفلون بنجاحاتهم
ى..............  األعمار 9-19 إل

 المسارات....... اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط
ADHD ، القلق / االكتئاب ، أسبرجر 
 ، التوحد ، المشاكل السلوكية / العاطفية

 ، اإلعاقة الذهنية ، اإلجهاد الالحق
للصدمة

Windsor, NH ............ الموقع
الوقت ............... ليلياً حتى صباح اليوم التالي

-Mik Oyler, M.Ed., 617 ............. االتصال
292-9200, wedikosummer@

wediko.org

.مخيمات لذوي االحتياجات الخاصة، تابع
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ماذا عن
،عمل صيفي

فترة التدريب، أو
العمل التطوعي؟

AGASSIZ VILLAGE SUMMER 
CAMP

INTERNSHIP FOR STAFF TRAINING, 
EDUCATION, AND PLACEMENT )INSTEP)

INSTEP هو برنامج تدريب لمدة 4 أسابيع 
 مجاني لمجموعة مختارة من المراهقين الذين

 تتراوح أعمارهم بين 17-15 سنة يبحثون
 عن تنمية المهارات القيادية العملية والوظائف

..Agassiz المستقبلية المحتملة مع
ى..............  الصفوف 11-9، المحرومين /  إل

منخفضو الدخل
 ,Agassiz Village Lane الموقع ............ 71

Poland
Bunker Hill CC وسيلة االنتقال .......نعم من

التاريخ............... 4  يوليو10-أغسطس
 الوقت ...............4 أسابيع على مخيم  ليلي حتى

صباح اليوم التالي
الرسوم .............. الرسوم مجانية

 ,Thomas Semeta ............. االتصال
tsemeta@agassizvillage.org, 

781-860-0200
 التسجيل.............. طلب رسمي وعملية المقابلة.

 لمزيد  Thomas Semeta اتصل ب
من التفاصيل

.www.agassizvillage ........الموقع اإللكتروني
org

APPRENTICE LEARNING
CITY SUMMER INTERNSHIP

   )City Summer Internship )CSI برنامج
 هو برنامج تدريب مدفوع األجر الرتقاء فتيات
 الصف التاسع الستكشاف الفرص الوظيفية في

 بوسطن أثناء بناء مهارات االستعداد للعمل ،
.واألحالم المستقبلية ، والخطط

ى..............  الصف 8، يتم إعطاء األفضلية  إل
 Apprentice للفتيات في مدارس

Learning partner ومدارس 
بوسطن العامة األخرى

 Benjamin Franklin ............ الموقع
Institute,

                              41 Berkeley Street, 
Boston

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

   الوقت ............... األثنين-الثالثاء- الجمعة 9:00
صباحاً – 1 ظهراً

 األربعاء- الخميس 9:00   صباحاً                        
–  3:00عصراً

الرسوم .............. 30$ رسوم التسجيل
-Helen Russell, 617 ............. االتصال

221-3912, hrussell@
apprenticelearning.org

 التسجيل.............. هذا هو برنامج تنافسي للغاية!
 استكمل وقدم استمارة الطلب. قد

 يتم جدولة المقابالت عبر الهاتف أو
 شخصيًا للفتيات غير المتواجدات في

 مدارسنا الشريكة. سيتم اتخاذ قرارات
 التوظيف النهائي في 8 يونيو أو عندما

يتم تسجيل البرنامج بالكامل
.apprenticelearning ........الموقع اإللكتروني

org     

APPRENTICE LEARNING
CITY SUMMER INTERNSHIP )CSI): PAID 

STEM CAREER PROGRAM FOR GIRLS
City Summer Internship هو برنامج 

 تدريب مدفوع األجر لطالب الصف 9 المتزايد
 وغيرها من STEM الستكشاف مهن في

 المجاالت حيث تعاني المرأة من نقص التمثيل.
 على مدى 5 أسابيع ، ستقوم الفتيات باستكشاف
 أحياء المحركات االقتصادية في بوسطن وبناء
 مهارات أكاديمية ومهنية وقيادية وممارسة هذه

.المهارات خالل تجارب العمل
ى..............  الصف 8، تعطى األولوية األولى  إل

 للفتيات الالتي أكملن تدريبًا مهنيًا في
.إحدى مدارسنا الشريكة

TBA, Jamaica  Plain ............ الموقع
  التاريخ...............9  يوليو- 10أغسطس

   الوقت ............... األثنين-الثالثاء- الجمعة 9:00
صباحاً – 1 ظهراً

 األربعاء- الخميس 9:00   صباحاً                        
–  3:00عصراً

الرسوم .............. 25$  رسوم التسجيل
-Helen Russell, 617 ............. االتصال

221-3912, hrussell@

apprenticelearning.org
 التسجيل.............. أي فتاة تحضر إلى المدارس

 Boston(الشريكة للتعلّم المهني
Teachers Union, Jackson/

Mann, Mission Hill K-8 
Schools(  .وأكملت التدريب المهني 

 أي           طالب في الصف التاسع
.يحضر مدرسة بوسطن العامة

.apprenticelearning ........الموقع اإللكتروني
org     

BCYF LEAHY HOLLORAN 
COMMUNITY CENTER

YOUTH ORGANIZED FOR LEADERSHIP 
OPPORTUNITIES

 تم تصميم الشباب المنظم للفرص القيادية
)Y.O.L.O.(  ليوفر للشباب المؤهلين فرصة 

 للتحضير لمناصب توظيف ولتعزيز تقدير
.المشاركة المدنية

ى..............  الصفوف 8-7 و األعمار 13-14 .  إل
 ,Worrell Street الموقع ............ 1

Dorchester
  التاريخ...............9  يوليو- 17أغسطس

 الوقت ...............11:00 صباحاً – 3:00عصراً
الرسوم .............. بدون رسوم

-Kaitlin Miller, 617-635 ............. االتصال
5150, kaitlin.miller@boston.

gov
 التسجيل.............. المشاركة هي عن طريق

 االختيار. هناك وظائف محدودة
 المتاحة. يجب على المهتمين بالبرنامج

 إكمال عملية التقديم ، والتي تتضمن
.طلبًا ، واستمارة مرجعية ، ومقابلة

.www.boston ........الموقع اإللكتروني
gov/departments/boston-

centers-youth-families/bcyf-
leahyholloran            

BCYF YOUTH ENGAGEMENT & 
EMPLOYMENT (YEE)

PREPARES BOSTON'S YOUNG ADULTS 
FOR THE FUTURE

 مع شبكة من المنظمات والمؤسسات YEE تعمل
 التجارية لتوفير فرص قيمة للمراهقين في

.بوسطن
ى .............. طالب مدارس بوسطن العامة إل

الموعد النهائي..... 30 مارس
 SucessLink التسجيل......... التسجيل من خالل

 لمزيد من المعلومات على صفحة16(
(

.https://www.boston ........الموقع اإللكتروني
gov/departments/boston-

centers-youth-families/
mayors-youth-council#-

2018-council-information

BIRD STREET COMMUNITY 
CENTER

YOUTH EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
  Bird Street Community Center يوفر

 في دورشيستر فرص عمل بدوام جزئي وصيف
 للشباب الذين ال تتجاوز أعمارهم 13 عاًما والذين
 يظهرون إمكاناتهم ويأخذون أعمالهم على محمل
 الجد. يجب على جميع الموظفين الشباب الموافقة
 على المشاركة في أنشطة الدعم األكاديمي بما في

 والتدريس الجماعي ، MCAS / SAT ذلك إعداد
 ، والدروس الفردية ، ومجموعة الشعر أربع

.ساعات في األسبوع
JUNIOR COUNSELORS FOR SUMMER 

DAY GETAWAY
 الشباب الذين هم من سكان بوسطن والمسجلون
 ؛ األفضلية BYF / DYEE Hopeline في

للشباب مع خبرة المخيم والعمل مع األطفال
ى .............. األعمار 16-18 إل

 ,Hale Reservation ............ الموقع
Westwood, MA and field 

trips
Bird  وسيلة االنتقال ..... متاحة من وإلى

                                Street Community 
Center

 التاريخ...............5  يوليو- 24أغسطس  باإلضافة
إلى أسبوع واحد من التوجيه

 الوقت ...............7:30 صباحاً – 5:45مساًء
الموعد النهائي .............. 20 مارس

-Donna Woodson, 617-282 .........التسجيل
6110 

                  x25, dwoodson@birdstreet.
org

www.birdstreet.org ........الموقع اإللكتروني
ARTS ENTREPRENEURSHIP PROGRAM

 فإنك تلتزم ، Bird St. Arts بصفتك ريادي في
 بسبعة أسابيع من الدراسة الصيفية ، حيث ستتعلم

 خاللها كيفية إنشاء خطة عمل وتصميم وإنتاج
 منتج وتسويق المنتج وبيعه. اكتساب مهارات

 تجارية قيمة وثقة بالنفس - وكسب راتباً. الخيارات
 هي رقص الفتاة وتصميم أزياء للبنات ونفخ

 الزجاج للفتيان. كما يشارك جميع رواد األعمال
 في الفنون أمسيتين في األسبوع خالل العام

 الدراسي. أنت قادر فقط على اختيار خيار واحد
.في برنامج ريادة األعمال

ى.............. األعمار 13-18 إل
 Bird Street Community ............ الموقع

Center
  التاريخ...............2  يوليو-24  أغسطس

 الوقت ...............األثنين إلى الخميس 10:00
 صباحاً – 3:00عصراً

 الموعد النهائي........ 1 مايو ،عقود اآلباء
والمشاركين المطلوبة

Donna Woodson ............. االتصال
                                    617-282-6110 ext. 

25, dwoodson@birdstreet.org
www.birdstreet.org ........الموقع اإللكتروني

ADMINISTRATIVE SUPPORT
 من خالل هذا البرنامج ، يدعم المراهقون شارع

 بيرد عن طريق أداء المهام الكتابية مثل مكتب
 الرئيسي/ االستقبال ، األوراق البرامجية ، وحفظ

.السجالت
ى.............. األعمار 18-15 مع مهارات جيدة في  إل

الكمبيوتر
 Bird Street Community ............ الموقع

Center
 التاريخ............... تختلف ، بما في ذلك األيام

والمساء
 الموعد النهائي........ 20 مارس

Donna Woodson ............. االتصال
                                    617-282-6110 ext. 

25, dwoodson@birdstreet.org
www.birdstreet.org ........الموقع اإللكتروني

EVENING PROGRAM ASSISTANTS 
 سيقوم الشباب بدعم أنشطة البرنامج المسائية

  Bird Street's والمساعدة في التخطيط لحفل
.نهاية الصيف

ى.............. األعمار 15-20 إل
 Bird Street Community ............ الموقع

Center
  التاريخ............... 25  يوليو-24  أغسطس

الوقت .................األثنين إلى الجمعة،9-4  مساًء
الموعد النهائي........ 1 مايو

Donna Woodson ............. االتصال
                                    617-282-6110 ext. 

25, dwoodson@birdstreet.org
www.birdstreet.org ........الموقع اإللكتروني

CONNECTIONS TO COLLEGE
 تجربة صيف كامل من التعليم والتطوير المهني

 Connections to . كجزء من برنامج
College يقدم البرنامج لطالب المدارس الثانوية 

 الفرصة لاللتحاق بدورة مقدمة من االثنين إلى
 الخميس صباحاً خالل فترة 6 أسابيع. يتم وضع

 الطالب داخل التدريب مع التركيز على مجاالت
 مثل السياسة ، وتنظيم المجتمع ، واألعمال

 التجارية ، والرعاية الصحية. كما يتلقى الطالب
 تدريبًا دوريًا على القيادة والتطوير المهني من

 أجل جعلهم أكثر قابلية للتسويق فيما يتعلق بمتابعة
.التعليم العالي وفرص العمل بدوام كامل

ى.............. األعمار 15-19 إل
 الوقت .................األثنين إلى الخميس،10 صباحاً-

3 عصراً
الموعد النهائي........ 1 مايو

Donna Woodson ............. االتصال
                                    617-282-6110 ext. 

25, dwoodson@birdstreet.org
www.birdstreet.org ........الموقع اإللكتروني

BOSTON BAR ASSOCIATION
SUMMER JOBS PROGRAM برنامج العمل الصيفي
 منذ عام 1993 ، رعت نقابة المحامين في بوسطن
)BBA(  برنامج تدريب مدفوع األجر الذي يضع 

 طالب المدارس الثانوية في بوسطن في مكاتب
 المحاماة المحلية واإلدارات القانونية. من خالل

 هذا البرنامج ، يتم منح المئات من المراهقين
 المحليين فرصة فريدة الكتساب فهم أفضل

 للمجتمع القانوني ومسؤوليات العمل في العالم
!المهني. وسوف تدفع لك

ى.............. طالب مدارس بوسطن العامة يدخلون  إل
 الصفوف 11 و 12 ، موصى بهم من

قبل معلميهم أو مستشارين التوجيه
Boston ...........الموقع

 الوقت .................األثنين إلى الجمعة،9  صباحاً- 5
عصراً

 الراتب .................. يدفع للمشاركين 11 دوالر في
الساعة

!الموعد النهائي........ 1 أبريل: قدم اآلن

 االتصال ............. مستشاري التوجيه الخاص بك
 الوظيفي. ال تتصل PIC أو مستشار

!برابطة محامي بوسطن

BOSTON CARES
 YOUTH & TEEN برنامج الشباب والمتطوعين الشباب

VOLUNTEER PROGRAM
 الشباب واألسر Boston Cares تشارك منظمة

 في أنشطة تطوعية هادفة موجهة إلى الفريق ،
 وفرص خدمات بناء القيادة التي تعزز شراكات

.الشباب والبالغين كمورد في بناء المجتمع
 للشباب العديد من الفرص Boston Cares تقدم

 GoCreate للخدمة من خالل مشاريع
 الشهرية ، ونوادي الخدمة ، وبرنامج
 التقويم مع أكثر من 200 مشروع كل

.شهر ، ومشاريع التصميم الخاصة بهم
ى.............. األعمار 17-13 و العائالت إل

التاريخ .................جارى التنفيذ
 الموقع .................. في جميع أنحاء بوسطن

الكبرى
 الراتب..................... هذا عمل تطوعي رسوم

التسجيل  15$  للطالب
الموعد النهائي........ جارى التنفيذ

ext. 208 االتصال ............. 617-422-0910
                                    youth@

bostoncares.org
.www.bostoncares ........الموقع اإللكتروني

org

BOSTON MOBILIZATION
 SUMMER LEADERSHIP برنامج القيادة الصيفية

PROGRAM
 برنامج القيادة الصيفية هو برنامج تطوير قيادة

 العدالة االجتماعية مدفوعة األجر للمراهقين
 SLP في منطقة بوسطن. في كل صيف ، تقدم

 للمراهقين أسبوًعا قويًا ومتنوًعا يبلغ 6.5 أسبوًعا
 من بناء المجتمع ، واكتشاف الذات ، والمهارات

 القيادية ، ومشاريع العمل ، والندوات الصعبة
 .لتحويل أنفسهم إلى أصوات قوية من أجل التغيير

ى.............. الصفوف 12-9 طالب المدارس  إل
الثانوية المهتمين بالعدالة االجتماعية

 First Church in .................. الموقع
Roxbury

                                      10 Putnam Street
  التاريخ .................5  يوليو17 -  أغسطس

 الوقت ...............9:00 صباحاً – 3:00عصراً
 الرسوم..................... الرسوم الدراسية على

 نطاق انزالق على أساس دخل
 األسرة. البرنامج مجاني للعائالت التي
 تحصل على دخل أقل من $75,000

 ، والشباب الصغار الذي يحصل
  عائالتهم على دخل أقل من $75,000

 سيحصل على رواتب. نحن ال نحول
.المشاركين بعيدا عن دخل األسرة

الموعد النهائي........ جارى التنفيذ
 ,Mariko Dodson ............. االتصال

617-492-5599, mariko@
bostonmobilization.org

 التسجيل.............. تقدم بطلب عبر اإلنترنت على
thecityschool.org/summer-

leadership-program  أرسل لنا 
 مقالة قصيرة عن نفسك )التفاصيل

//:http :متوفرة في االستمارة
thecityschool.org/summer-

leadership-program ( والمشاركة 
 في مقابلة جماعية أو هاتفية. بمجرد

 االنتهاء من الخطوات المذكورة أعاله
 ، سوف نتصل بك في مواعيد مقابلة

                   .المجموعة
.www ........الموقع اإللكتروني

bostonmobilization.org     

CITY OF BOSTON
 MAYOR’S YOUTH مجلس شباب المحافظ

COUNCIL
 على استعداد لتكون صانع القرار؟ وينصح مجلس
 وأعضاء إدارته Mayor Walsh المحافظ والش

 في السياسة والبرمجة. كما يقود المجلس "قيادة
 التغيير" ، وهي عملية قائمة على المشاركة تقوم
 على إشراك المجتمع في الطريقة التي تنفق بها

.المدينة 1,000,000$ من الميزانية
ى.................... سن المدرسة الثانوية سكان  إل

بوسطن
  التاريخ .................على مدار السنة

 الموقع .................. تعقد االجتماعات في قاعة
 Boston City Hall مدينة بوسطن

وتجري التوعية في جميع أنحاء المدينة
 الوقت ............... يكرس األعضاء ثمانية إلى

 13 ساعة في الشهر لالجتماعات
والمناسبات والمشاريع والتوعية

 الراتب..................المشاركون يكسبون ساعات
تطوعية

الموعد النهائي........ 31مايو
 ,Francesco Tena ............. االتصال

617-635-1389,                                      
youthcouncil@boston.gov

/www.boston.gov ........الموقع اإللكتروني
health-and-human-services/

mayors-youth-council
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وظائف أخرى
AMERICORPS NATIONAL 

CIVILIAN COMMUNITY CORPS
 هل تبحث عن وظيفة يمكنك من خاللها خدمة المجتمع

 بطريقة ذات معنى؟ إذا كان عمرك 18 عاًما أو أكثر
 )NCCC( ، قد يكون فريق المجتمع المدني الوطني
 فأنت ، NCCC مناسبًا لك. بصفتك عضًوا في فريق
 تعيش بعيًدا عن المنزل وأنت تعمل في مشاريع بيئية

 ، والتعليم ، والسالمة العامة ، واإلغاثة في حاالت
.الكوارث ، ووظائف أخرى مهمة

 هذا التزام لمدة 10 أشهر - وليس وظيفة صيفية
 - ويجب على األعضاء إكمال 1,700  ساعة من
 NCCC خدمة المجتمع. لكن الفوائد كبيرة. توفر
 فرص التدريب واإلسكان والوجبات ، والتغطية

 الطبية ، ورعاية األطفال ، والزي المدرسي للبالغين
 الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 من العمر

 الذين هم مواطنون أو مقيمون دائمون في الواليات
 NCCC المتحدة. ويعيش األعضاء في حرم

 Sacramento, CA;, Charleston, SC في
; Aurora, CO ;   Perry Point, MD ; 

Vicksburg, MS ; و Vinton, IA. لخدمتهم 
 ، فإنهم يكسبون راتباً ويحصلون أيضاً على جائزة
 تعليمية لمدرسة الكلية أو الدراسات العليا أو برامج

.التدريب
ى .................... أي شخص من الفئة العمرية  إل

24-18 سنة يلتزم بخدمة المجتمع
 الموقع ................ الحرم الجامعي في خمس

واليات
 التاريخ .............. تبدأ دورات 10 أشهر من 1

يوليو أو 1 أكتوبر 2018
 الدفع.................. سوف تحصل على راتب لنفقات

المعيشة باإلضافة إلى جائزة التعليم
 الموعد النهائي........ 1 أبريل/ نيسان  للقبول في 1

يوليو / تموز ؛
               يوليو للقبول في  أكتوبر ؛ 1                          

االختيار مستمر ، لذلك قدم مبكًرا
 االتصال ............. 2677-942-800-1 أو عن

.questions طريق استمارة االنترنت
nationalservice.gov

.www ............. الموقع االلكتروني
nationalservice.gov/

programs/americorps/
americorps-nccc

CITY YEAR
City Year هو برنامج كامل الوقت مهمته مساعدة 
 الطالب على الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة وزيادة
 معدل التخرج من المدارس الثانوية في البالد بشكل

 ملحوظ. هذه فرصة لألعمار بين 17 و 24 عاًما
 للعمل لمدة 11 شهًرا مع الطالب في مدرسة ابتدائية
 أو متوسطة أو ثانوية في بوسطن )أو في 25 مدينة
 أخرى في الواليات المتحدة( من خالل كونهم معلًما

 وموجه ودور النموذج. يُنفق يوم عضو في "أمريكان
 سيتي" على تعليم الطالب المعرضين لخطر التسرب

 من المدرسة الثانوية ، وااللتحاق بالبرامج المدرسية ،
.ودعم المعلمين في الفصل الدراسي

 إذا تم قبولك ، ستحصل على راتب نصف شهري
 ، وتلقي تأمين صحي أساسي ، والحصول على

 Segal والحصول على جائزة ، MBTA تصريح
Education .بقيمة 5,920$ عند إكمال البرنامج 
 خريجي السنة الدراسية في المدينة مؤهلون أيًضا
 للحصول على منح دراسية تتراوح من ٪25 إلى

 ٪100 من الرسوم الدراسية في أكثر من 190 كلية
.وجامعة مشاركة

 بشدة على التحدث إلى الموظف City Year يشجعك
.قبل تقديم الطلب

ى .................... األعمار 24-18 سنة يلتزم  إل
بخدمة المجتمع

 الموقع ................ الحرم الجامعي في خمس
واليات

 التاريخ .............. تبدأ دورات 10 أشهر من 1
يوليو أو 1 أكتوبر 2018

 الدفع.................. سوف تحصل على راتب لنفقات
المعيشة باإلضافة إلى جائزة التعليم

 الموعد النهائي........ 1 أبريل/ نيسان  للقبول في 1
يوليو / تموز ؛

               يوليو للقبول في  أكتوبر ؛ 1                          
االختيار مستمر ، لذلك قدم مبكًرا

 االتصال ............. 2677-942-800-1 أو عن
.questions طريق استمارة االنترنت

nationalservice.gov
.www ............. الموقع االلكتروني

nationalservice.gov/
programs/americorps/

americorps-nccc
 بشدة على التحدث إلى الموظف City Year يشجعك

.قبل تقديم الطلب
ى .................... األعمار 24-17، مواطن  إل

 أمريكي أو مقيم شرعي ، ولديه شهادة
 الدراسة الثانوية ، أو شهادة جامعية ،

GED أو شهادة
 يستند City Year Boston ................ الموقع

 Back Bay على القرب من محطة
Station

 في 287                                        
Columbus Ave

التاريخ .............. أغسطس -2018 يوليو 2019
الوقت................األثنين إلى الجمعة، +45 ساعات

ً  الراتب.................. يتلقى المشاركون راتباً حيويا
 نصف شهرياً قدره  629$ وتأميناً

صحياً
 City الموعد النهائي........ 9 مارس. إخطار بقرار

Year 31 مايو. المتقدمين لديهم حتى 
.15 يونيو للقبول

 Recruitment ............. االتصال
Dept.- 617-927-2400                                 

NortheastRecruitment@
cityyear.org

CityYear.org ............. الموقع االلكتروني

JOB CORPS
 Job Corps هو أكبر برنامج تدريبي فني مهني في 

 البالد للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24
 عاًما. يمكن للطالب الحصول على شهادة الثانوية
 العامة أو االعتماد المعتمد في المدرسة الثانوية أو

.Job Corps االعتمادات الجامعية من خالل
 العمل التدريب التقني المهني في Job Corps يقدم
 أكثر من 100 مجال وظيفي. يتلقى الطالب السكن
 ، والوجبات ، والرعاية الصحية األساسية ، وبدل

.المعيشة ، والتدريب ، واالستعداد للعمل ، دون مقابل
 لمدة تصل إلى 21 شهرا بعد التخرج ، سوف يساعدك

 Job مستشار االنتقال الوظيفي على االنتقال من
Corps  الوظائف إلى العالم الحقيقي.

 في الواليات  Job Corps هناك 125 مركًزا في
 المتحدة ، بما في ذلك ثالثة في والية ماساشوستس
 ، واثنان في والية كانتيكت ، واثنان في والية مين
 ، وواحد في نيو هامشر ، فيرمونت ورود آيالند.

 و Grafton و Devens في Mass توجد مراكز
.Chicopee. ًبعد تدريبك األولي ، قد تكون مؤهال 

 لالنتقال إلى موقع آخر للتدريب المتقدم ، أو لاللتحاق
 بالتدريب المهني في النقابة ، أو أخذ دورات في كلية

.قريبة
 ماذا لو خرجت من المدرسة أو لديك إعاقة جسدية؟

.ربما ال تزال مؤهالً. فقط قم بالسؤال
 إلى .................... األعمار 24-16، مواطن

 أمريكي أو مقيم شرعي ، ذوي الدخل
 المنخفض ، الذين تخرجوا أو خرجوا

من المدرسة الثانوية
 التاريخ .............. بدوام كامل ، برنامج سكني ،

 سبعة أيام في األسبوع ، لمدة تصل
إلى عامين

 الوقت................ الفصول من االثنين - الجمعة ، 8
صباحا - 4 مساء

راتباً Job Corps الراتب.................. يتلقى طالب
الموعد النهائي........ جاري التنفيذ

      )JOBS )5627االتصال ............. -1-800-733
/www.jobcorps.gov    الموقع االلكتروني

Home.aspx

)الوظيفة، التدريب، التطوع )تابع

 أنت ستشعر بالدهشة مما ستجده في متاحف بوسطن - والعديد منها لديه أسعار مخفضة للمراهقين وأوقات
   .يمكنك أن تذهب مجانًا

.هذه هي مجرد قائمة جزئية
.يمكنك الحصول على تمريرات مجانية إلى العديد من المتاحف في مكتبة الحي الخاص بك

 :لروابط المواقع على شبكة اإلنترنت لجميع المتاحف منطقة بوسطن، قم بزيارة
  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

.اذهب إلى المتحف

COURAGEOUS SAILING FOR 
YOUTH, INC.

INSTRUCTOR-IN-TRAINING 
PROGRAM

 هو برنامج  )IITs( برنامج المدرب في التدريب
 تدريب صيفي لمدة 7 أسابيع. في هذا

 باالنتقال من IITs البرنامج ، تقوم
 طالب إلى معلم ، وتطوير قدراتهم

 لتعليم وقيادة وإلهام الجيل القادم من
.األطفال الباسل

ى.................... الصفوف 12-9، الطالب في  إل
 منطقة بوسطن الكبرى من ذوي الخبرة

 اإلبحار يهتمون بأن يصبحوا مدربًا
 ونموذًجا يحتذى به ألقرانهم األصغر

.سنا
 ,.First Ave الموقع .................. 1

Charlestown Navy Yard
  التاريخ ................. 25  يوليو10 -  أغسطس
 الوقت ............... 8:45 صباحاً – 3:30عصراً

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

courageoussailing.org          
 التسجيل  .................  يقدم المرشحون السيرة

 الذاتية ، ويخضعون لمقابلة ، ويكملون
 إجراءات اإلبحار قبل اختيارهم

                    للبرنامج
.www ........الموقع اإللكتروني

courageoussailing.org       

THE FOOD PROJECT
SEED CREW

 شباب المدارس الثانوية Seed Crew يوظف
 للعمل في مزارعنا الحضرية والضواحي في

 لينكولن وبوسطن وعلى الساحل الشمالي. خالل
 فصل الصيف ، يعمل الشباب مًعا على زراعة

 الخضراوات بطريقة مستدامة وتوزيع آالف
 األرطال من المنتجات مع تطوير القيادة المهمة

 والعمل الجماعي والتنوع ومهارات المشاركة
 المدنية. بعد العمل في مزارعنا كل صباح ، يقضي
 العديد من الظهيرة المشاركة Seed Crew شباب
 في ورش تعالج مجموعة متنوعة من القضايا ، بما
 في ذلك الزراعة المستدامة ، والوصول إلى الغذاء
 ، والعدالة االجتماعية ، أو الوقت في التفكير. كما
 يقضون يوًما واحًدا في األسبوع في منظمة محلية

 لتخفيف الجوع تستعد وتقدم المنتجات التي قد
.أنموها

ى.................... االعمار 14-17 إل
 The Dudley .................. الموقع

neighborhood of Boston 
 Lynn and the North و أيضاً

Shore،كل المواقع يمكن الوصل لها 
MBTA عن طريق

  التاريخ ................. 3   يوليو17 -  أغسطس
 الوقت ............... 9 صباحاً – 4 عصراً

 الراتب................ راتب قدره 275$ في األسبوع +
T ساعات خدمة المجتمع وتذكرة

الموعد النهائي.......7  مارس
.seed@thefoodproject ............. االتصال

org, 781-259-8621 x 23
/thefoodproject.org ........الموقع اإللكتروني

syp 

GRUB STREET
YOUNG ADULT WRITERS PROGRAM 
)YAWP) SUMMER TEEN FELLOWSHIP

 GrubStreet زمالة الصيف في سن المراهقة
 تغمر طالب المدارس الثانوية في حياة الكاتب

 من الحرفية اإلبداعية والنشر. خالل ثالثة
 يعمل المراهقون مع ، GrubStreet أسابيع في

 المؤلفين المنشورين على النثر والشعر األصليين
 ، ويجتمعون مع وكالء األدباء والمحررين ،

 ويأخذون رحالت ميدانية إلى مناطق ملهمة مثل
ICA ، وأكثر من ذلك. وبروح إقامات الكتاب 

 للكبار ، سيحصل كل المراهقين على راتب مقابل
 التزامهم بالبرنامج والوقت الذي قضوا فيه ككاتبين

.عاملين
ى.................... الصفوف 8-11 إل

 ,.Boylston St الموقع .................. 162
Boston

التاريخ ................. 26-9    يوليو
 الوقت ...............األثنين إلى الخميس 10 صباحاً –

 3 عصراً
 الراتب................ راتب قدره 500$  عند إكمال

 برنامج + ساعات خدمة المجتمع
إذا لزم األمر ،T وتذكرة

الموعد النهائي.......2  مارس
,ren@grubstreet.org ............. االتصال

          617-695-0075
/grubstreet.org ........الموقع اإللكتروني

programs/for-teens/summer-
fellowship/

MEDICINE WHEEL PRODUCTIONS
PUBLIC ART INTERNS

Medicine Wheel هي منظمة للفنون العامة 
 في جنوب بوسطن تقدم دروس ومشاركة المجتمع

 ، وبرامج للشباب. في فصل الصيف ، يعمل
 الطالب 25 ساعة في األسبوع لمدة 8 أسابيع على

 مختلف المشاريع الفردية والجماعية كجزء من
 خالل .Medicine Wheel مشاريع الفن العام

 العام الدراسي ، يعمل المشاركون ما يصل إلى 15
 ساعة في األسبوع. يتلقى جميع المشاركين تدريباً
 في العمل وإدارة الحاالت والتوجيه باإلضافة إلى

.المهارات الفنية التي يكتسبونها
ى.................... االعمار 25-14 الذين يتم  إل

 أو ABCD أو DYS إحالتهم بواسطة
 DYEE مسجلون في مدينة بوسطن

SuccessLink
 ,K St., 2nd floor الموقع .................. 110

South Boston
 التاريخ ................. يوليو- أغسطس و بعد

المدرسة، أكتوبر إلى مايو
 الوقت ...............الصيف 10 صباحاً – 4 عصراً

 السنة الدراسية:7 3-  مساًء                             
 الراتب................ يتم الدفع للمتدربين من

 ABCD أو DYEE خالل
SummerWorks

 or االتصال ............. 617-268-6700
617-894-3171, tdoran@

mwproductions.org
 ........الموقع اإللكتروني

medicinewheelproductions.
org

THOMPSON ISLAND OUTWARD 
BOUND EDUCATION CENTER

GREEN AMBASSADORS
 Thompson Island Outward يوفر مركز

Bound Education  التعليمي فرصة للطالب 
 في سن 15 عاًما في بوسطن من ذوي الخبرة

 المهنية في قطاع الوظائف الخضراء. يركز
 السفير األخضر على تنمية المهارات الشخصية
 والمهنية من خالل منهج مدته 3 سنوات يشمل

 العلوم البيئية والموارد الطبيعية وإدارة المرافق
.والتعليم الخارجي

ى.................... االعمار 15 )التزام لمدة 3  إل
)سنوات

South Boston .................. الموقع
التاريخ ................. 3 يوليو17- أغسطس

ً  الوقت ...............الثالثاء إلى الجمعة 8:00  صباحا
 – 5:00  مساًء

الرسوم................ /15$ الساعة
 الموعد النهائي .....  16 مارس أو قبل ذلك للطالب

العائدين
@Jay Esty, jesty ............. االتصال

thompsonisland.org, 617-
328-3900

التسجيل.............. عبر األنترنت
.www ........الموقع اإللكتروني

thompsonisland.org       

THE TRUSTEES
BOSTON YOUTH CONSERVATION CORPS

 Trustees Youth يهدف برنامج
Conservation Corps رعاية الشباب التابع 

 لألوصياء إلى توفير فرص توظيف وتعليم
 موسمية عالية الجودة مدفوعة األجر للشباب. تم
 تصميم هذا البرنامج لتزويد الشباب بالخبرة في

 مجموعة متنوعة من أنشطة الحفظ واألنشطة
 القائمة على الزراعة وإلهامهم ليصبحوا حكاًما

.مدى الحياة لمجتمعاتهم المحلية
ى.................... الصفوف 12-9، سكان بوسطن  إل

 الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى
18 عاًما

 Worksitesو   Mattapan .................. الموقع
in East Boston

التاريخ ................. 5 يوليو17- أغسطس
الوقت ............... 25 ساعة في االسبوع

    SuccessLink الموعد النهائي .....  31 مارس في
الراتب............... 11$/ الساعة

 ,Linton Harrington ............. االتصال
lharrington@thetrustees.org, 

508 636-4693 x5004
 SuccessLink التسجيل.............. سجل أوالً في

 واطلب youth.boston.gov على
 Boston Conservation العمل في

Corp.  وسيتصل األمناء بالطالب
@bostonycc .........البريد اإللكتروني

thetrustees.org with questions
  www.thetrustees.org ........الموقع اإللكتروني
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 هل تخطط للحصول على وظيفة هذا الصيف؟ ضع في اعتبارك أنه يجب أن يكون لديك تصريح عمل ، يسمى أحيانًا
.…"أوراق العمل". الخطوة األولى هي إيجاد صاحب عمل يرغب في توظيفك. ثم التالي

:إذا كان عمرك 14 أو 15 عاًما
 white Promise(احصل على بطاقة وعد بطاقة العمل البيضاء .1

of Employment Card( من مستشارك التوجيهي / منسق دعم 
.الطالب أو المكتب الرئيسي لمدرستك

 خذ هذه البطاقة إلى مكتب طبيبك أو مركزك الصحي وأطلب من .2
 الطبيب أو الممرضة وضع اإلمضاء وتأريخها. إذا لم يكن لديك

 كشف طبي خالل العام الماضي ،  حدد موعدا للحصول على
 واحد. إذا كان لديك كشف طبي في مدرستك خالل العام الماضي ،

.فيمكن لممرضة المدرسة أن تقوم بإمضاء البطاقة وتسجيلها

 خذ هذه البطاقة إلى صاحب العمل المحتمل لملئها وتوقيعها .3
.وتاريخها

 خذ وعدك بطاقة التوظيف إلى مستشار التوجيه / منسق دعم .4
 الطالب أو المكتب الرئيسي واطلب تصريح عمل. كما أنها بيضاء

.، لكنها أكبر من بطاقة وعد التوظيف

.قم بتعبئة تصريح العمل وقم بتوقيعه من الوالد أو الوصي .5

 بمجرد أن يقوم والدك أو ولي أمرك بتوقيعه ، قم بإحضار تصريح .6
.التوظيف المكتمل إلى صاحب العمل الخاص بك

:إذا كان عمرك 16 أو 17 عاًما
 guidance التقط الشهادة التعليمية الصفراء من مستشار التوجيه .1

counselor الخاص بك. اطلب منه أن يمألها ويوقعها.
.قم بإرجاع الشهادة التعليمية إلى صاحب العمل الخاص بك .2

:خالل االجازات المدرسية والصيف
 يمكنك أيًضا الحصول على بطاقة وعد العمل أو الشهادة التعليمية
 لخدمات اإلرشاد. BPS أو مكتب BPS من أي مركز ترحيبي لـ

 يقع مكتب خدمات اإلرشاد في مبنى أكاديمية بوسطن الالتينية
Boston Latin Academy ، 21 Deckard Street, Suite 

3, Dorchester ، هاتف 8030-635-617. يجب عليك الحضور 
 شخصياً وإحضار أحد نماذج إثبات الهوية التالية: شهادة الميالد أو
 بطاقة الضمان االجتماعي أو جواز السفر أو بطاقة اإلقامة الدائمة

 أو تصريح المتعلم أو رخصة القيادة أو بطاقة الرقم التعريفي
Mass. ID أو البطاقة الصحية أو بطاقة هوية الطالب وبطاقة 
 التأمين الصحي أو أيضا ، إحضار اسم وعنوان صاحب العمل

.الخاص بك
ساعات الدوام المدرسي: االثنين إلى الجمعة ، -2:00 4:00مساًء

ساعات العمل في الصيف: االثنين إلى الجمعة ، -9:00 3:00مساء

.كيفية الحصول على تصريح عمل

youth.boston.gov
!كن على اتصال

 تعد إدارة مشاركة الشباب والتوظيف
Department of Youth 

Engagement & Employment 
 بمثابة مركز موارد التوقف الواحد للشباب

 في مدينة بوسطن. هدفهم هو تلبية احتياجات
 الشباب من خالل ربطهم بمجموعة متنوعة
 من الفرص والموارد ومجانية أو منخفضة

التكلفة
.األحداث في المدينة

!قم بزيارة موقعهم اليوم

 .وظيفة صيفية ABCD قم بالحصول على
 هل تبحث عن وظيفة الصيف مثيرة لالهتمام؟ هل تريد كسب المال
 وتعلم بعض المهارات المفيدة؟ إذا كنت تبلغ من العمر 14 إلى 21

 SummerWorks , عاما وتعيش في بوسطن، فقد يكون                
.هو ما تبحث عنه

 وظائف الصيف للشباب في ABCD ألكثر من 45 عاما، قدمت
 جميع أنحاء مدينة بوسطن. في الصيف الثالثة الماضية، قدمت

 سمروركس أكثر من 5000 وظيفة صيفية في أكثر من 500 موقع
 عمل شريك في جميع أنحاء المدينة. تحقق من موقعهم على االنترنت

 سمروركس 2015 استمارة الوظيفة على االنترنت، والتعليمات،
 .ABCD والوثائق المطلوبة، وقائمة مكاتب الحي

ى .................... مواطنين مدينة بوسطن، من ذوى الدخل المؤهلون،  إل
االعمار 21-14

الموقع ................  كل انحاء مدينة بوسطن
التاريخ ..............6  يوليو - 14 أغسطس

الموعد النهائي....... تسجيل االستمارات مفتوح اآلن على االنترنت
يجب إكماله بحلول 12 يونية                            

 االستمارات عبر www.summerworks.net  )  ............. االتصال
      االنترنت)617-348-6548

Allston-Brighton NOC .............................617-903-3640
Asian American Civic  
Association )Chinatown( .........................617-426-9492
Citywide Boston Hispanic Center ............617-506-7917
Dorchester NSC .......................................617-288-2700
East Boston APAC ...................................617-567-8857
Elm Hill FSC )Roxbury( ..........................617-442-5900
Jamaica Plain APAC ................................617-522-4250 
John F. Kennedy )Charlestown( FSC .......617-241-8866
Mattapan Family Service Center .............617-298-2045
North End/West End NSC........................617-523-8125
Parker Hill/Fenway NSC .........................617-445-6000
South Boston APAC .................................617-269-5160
South End NSC )SNAP( ..........................617-267-7400
ABCD South Side )Roslindale( ...............617-327-1152

ff أو اتصل على -ssa.gov 800 فقم بزيارة ، Social Security number إذا لم يكن لديك رقم ضمان اجتماعي
772-1213.

ff  إذا كنت ذكر وستكون 18 عاًما بحلول األول من يوليو ، فقم بالتسجيل على الفور للحصول على الخدمة االنتقائية
Selective Service في أي مكتب بريد.

ff .المدرج في هذا المربع ، NSC المحلي أو APAC إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في أٍي من ذلك ، فاتصل بـ

 هل تبحث عن وظيفة صيفية؟ إذا انت طالب بمدارس بوسطن العامة ، فأنت محظوظ. استطاع
 وقد قام بالعثور  )Boston Private Industry Council )PIC مجلس صناعة بوسطن الخاص
 ألكثر BPS على وظائف صيفية كبيرة ، ما بعد المدرسة ، وبعد التخرج لطالب المدارس الثانوية

.من 20 عاما
 الوظيفي في مدرستك PIC إذا كنت طالبًا بالمدرسة الثانوية في وضع جيد ، فراجع اختصاصي

 لمعرفة المزيد عن الوظائف والتدريب الداخلي واستئناف كتابة السيرة الذاتية والكثير. سيطلب منك
.إكمال الطلب وسوف يساعدك في الحصول على وظيفة صيفية جيدة PIC أخصائي المهنة

 أن يساعدوا أيًضا في البحث عن كليتك ووظائفك ، أو ربطك ببرامج PIC يمكن للمتخصصين في 
.BPS بديلة غير

الوظيفي؟ PIC كيف يمكنك الوصول إلى متخصص
 واتبع الرابط لالتصال باالختصاص الوظيفي PIC: bostonpic.org/youth/bps قم بزيارة موقع

.في مدرستك الثانوية
؟PIC ماذا لو لم يكن لديك مستشار

 تقدم إدارة مشاركة الشباب والتوظيف مجموعة من ورش العمل والفرص للشباب لمساعدتهم على
.تطوير المهارات الالزمة للحصول على الوظائف والحفاظ عليها وتحقيق األهداف المهنية

youth.boston.gov قم بزيارة

 احصل على وظيفة مجلس صناعة بوسطن
الخاص

)PIC( الصيفية.

.أختار رقم
Ìfتتطلب الكثير من البرامج الخاصة 

 بالمراهقين أن يكون لديك رقم
 Social Security ضمان اجتماعي

number. إذا لم يكن لديك واحد وأنت 
 دون 18 عاًما ، يمكنك التقدم عبر البريد
 ، أو الحصول على طلب عبر اإلنترنت
 ، أو الذهاب شخصياً إلى مكتب الضمان

 .االجتماعي
1-800-772-1213  ssa.gov

Ìf، 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
 green“"سفرك )و "البطاقة الخضراء

card”  الخاصة بك إذا كان لديك 
  .)واحدة

1-800-772-1213    ssa.gov 

Ìf25 إذا كنت ذكراً وعمرك بين 18 و 
 عاًما ، فيجب عليك التسجيل في

 Selective نظام الخدمة االنتقائية
Service System ًحتى تكون مؤهال 

 للعديد من البرامج الصيفية ولجميع
 المساعدات المالية للكلية. التقاط

 النماذج في أي مكتب بريد أو التسجيل
mass.gov :عبر اإلنترنت

Ìf، إذا كنت تبلغ من العمر 18 عاًما 
  فاحصل على بطاقة تعريف شخصية

a picture identification )ID( 
card من سجل السيارات. يمكنك 

 الحصول على بطاقة بصورة حتى إذا
.mass .لم يكن لديك رخصة قيادة

gov/rmv

Ìfكان عمرك 18 عاًما ، يجب عليك 
 ..التسجيل للتصويت

cityofboston.gov/elections/
vote

DYEE SuccessLink
 سترى الكثير من قوائم الوظائف التي تقول: "يجب عليك التسجيل في ، Summer Stuff كما تقرأ

SuccessLink للتقدم بطلب." إذن ما األمر بهذا؟
 SuccessLink Department of  كبرنامج مدينة بوسطن للتوظيف للشباب ، يوفر برنامج

Youth Engagement & Employment )DYEE(  ،  اآلالف من وظائف المراهقين في 
 بوسطن الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاًما مع فرص عمل خالل أشهر الصيف. يعمل
 المشاركون في مجموعة متنوعة من الوظائف داخل المجتمع ، والوكاالت الدينية ، والحكومية.

 تشمل المناصب المساعدين اإلداريين ، والرسامين الجدارية ، وقادة األقران ، وغيرها الكثير! سوف
.تكسب 10$ في الساعة. تواريخ البرنامج هي 9 يوليو - 17 أغسطس ، 2018

youth.boston.gov :سجل على االنترنت
.ال يوجد تسجيل عن طريق الهاتف. يبدأ التسجيل في منتصف إلى أواخر فبراير

!تمتع بصيف عظيم


