
                                                                             
 برنامج االستعداد لبداية رائعة

، هذا التسجيل مخصص  2017-2016طفلك لدينا للعام الدراسي  سجل 
 سنوات من العمر. 5-4لأل طفال بين 

GSRP   المنخفض التابعه لواليه  ذو الدخل  هومجانا مخصص لالهل
                                                                          www.michigan.gov/mdeميتشيغن الرشاداتكم يرجى زياره

     
 االلعاب الرياضية

 في أكاديمية ديربورن، ونحن نقدم برامج ألعاب القوى متطورة

 الفتيان والفتيات لكرة القدم -الفتيان والفتيات لكرة السلة      -
 الفتيات لكرة الطائرة -         الصبي العلم كرة القدم -
 رياضه الركض -فرقه التشجيع                     -

                                                             
 الالمنهجية

وقد صممت لدينا برامج المناهج الدراسية اإلضافية لتوفير فرصا تعليمية 
 خالقة للطالب.

 نجم بعد المدرسة-           التواصل مع المجتمع- 
 دروس خصوصية              - كامب ستار الصيف- 
                                  ESLاللغة اإلنجليزية كلغة ثانية أفترسكهوول والصيف            -

 
 

وسائل النقل                                                                
  

لالستفسار عن الحافالت، ومحطات، أو األهلية للنقل الرجاءاالتصال 
313.982.1300بالمدرسة على   

.*المواقع عرضة للتغيير   

                                                                                                          
                                                                                                    

بتوفير بيئة مالئمه وداعمة لمرحله  TDA) تلتزم أكاديمية ديربورن (
الروضات حتى الصف الثامن . هدفنا هو إعداد طالبنا للمعرفة الالزمة       

، جنبا إلى جنب مع تعزيز  21في القرن ال والمهارات التي يحتاجون إليها 
 مدى الحياة. اإلبداع ، والفضول ، وتقديرالتعلم 

التعلم هو رحلة يحرز فيها الطالب الى التقدم من خالل رحلتهم بمعدالت 
مختلفة. يستخدم المعلمون على حد سواء أدوات التقييم المحليه والواليه ، 

حيث يتم استخدام نتائج التفريق بين تعليمات للطالب الفردية للتأكد من 
المستوى التعليمي الذي حصلوا عليه وتؤدي بهم إلى األمام في تعلمهم . 

ونحن نامل منكم التعاون والمساعده للوصول بطالبنا الى مراحل متقدمه في 
المستوى التعليمي. إذا كان لديك أسئلة حول المدرسة ،الرجاء ال تتردد في 

 االتصال بنا.

 مهمة

أكاديمية ديربورن هي مدرسة مستقلة فريدة تخدم مجتمعا متعدد الثقافات ، 
 مما يسمح لكل طالب تحقيق تميز أكاديمي ويحمل مسؤليه اجتماعيه.

 برنامج تعليمي

نحن نزود الطالب بأساس متين من المهارات والمعرفة و الفهم والتي هي 
ضرورية الستمرار النمو والنجاح التي يحصل عليها الطالب و الكبار في 

 المجتمع .

ويشمل منهجنا مرونة و تكيف مع تجربة التعلم ، فضال عن التكنولوجيا 
 واللغات المتعدده( العربية )، والفن، والتربية البدنية.

 

 

  مقاعد محدودة
        سجل اليوم!         

313.982.1300 
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 إعداد الطالب للعيش 

313.982.1300
 

 !  مقاعد محدودة سجل اليوم 


