
 

  عائالت ورثينجتون ،
. نظًرا الحتمال ظل بعض المبادئ التوجيهية للمسافة 2020يونيو  1من المقرر أن تبدأ برمجة مدرستنا الصيفية في األسبوع من 

 االجتماعية )مهما كانت مريحة( جزء على األقل في الصيف ، نخطط على النحو التالي
 

 :2020لمدرسة الصيفية ل 
 

 أكاديمية ورثينجتون الصيفية للتخصي orthington Summer Enrichment AcademyW   
. في انتظار مزيد من التوجيه من الحاكم ، يمكن إعادة جدولة األجزاء في وقت الحق في تم إلغاؤه يونيو( 5 -يونيو  1)

 الصيف.
 

  وسيستمر معسكر القراءة الصيفي ، ومحو األمية ، وأسس الرياضيات ، والصف التمهيدي األول ، والقراءة والكتابة
Summer Reading Camp, Literacy  &First -Math Foundations, Pre  لمتعلمي اللغة اإلنجليزية

Grade, and Reading  &Writing for English Learners  
مع تغيير إطار زمني يومي. سيتم االتصال بأولياء األمور / أولياء أمور الطالب المؤهلين عن بُعد  يونيو( 26 -يونيو  2)   

  لمزيد من التفاصيل.
 

  دورات المدرسة الثانوية المختلطةAhead High School Courses-Blended Get  
والعلوم الفيزيائية.  2رياضيات وال 1. الدورات التدريبية المدرجة هي الرياضيات ستستمر عن بعديوليو(  24 -يونيو  1)

سيعقد اجتماع إعالمي / توجيهي إلزامي للطالب وأولياء   .My Payments Plusالتسجيل في هذه الدورات متاح في 
   مساًء. 8-7،  2020مايو  6األمور أو الوصي تقريبًا يوم األربعاء 

 
 استرداد االئتمان من المدرسة الثانوية High School Credit Recovery  

مع تغيير اإلطار الزمني اليومي. سيتم االتصال بأولياء األمور / أولياء أمور الطالب  سيستمرعن بُعديوليو(  17 -يونيو  1)
سيتم توفير استرداد االئتمان فقط للطالب الذين يحتاجون إلى ائتمانات للفصول التي تم أخذها   .المسجلين لمزيد من التفاصيل

( للربع الرابع والفصل Iطالب الذين يحصلون على شهادة غير كاملة )(. سيعمل ال2020قبل الفصل الدراسي الحالي )ربيع 
 الثاني مع مدرسهم الحاليين على خطة لتحسين درجاتهم بدالً من التسجيل السترداد االئتمان في الصيفية المدرسة.

 
 :برنامج متعلمي اللغة اإلنجليزيةProgram for MS  &HS English Learners 

 MS  &HS   
 . سيتم االتصال بأسر الطالب المسجلين لمزيد من التفاصيل.سيستمر عن بُعديونيو(  26 -و يوني 1)من

 
  جميع برامجSummer School 2020 معلقة بانتظار مزيد من التحديثات من الحاكم فيما يتعلق بالمسافة  األخرىحاليًا في

 االجتماعية.

 
( مع األسئلة. سنواصل تحديثك عندما kwegley@wscloud.orgأو  614-450-6148) Kelly Wegleyيرجى االتصال بـ 

 نتعلم المزيد. شكرا لتفهمكم المستمر ودعمكم. ونحن في هذا معا!
 

https://www.worthington.k12.oh.us/domain/180
https://drive.google.com/file/d/1bQdpTEvWWB0l8Or5y6lIS0-hsSxAdc8P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bQdpTEvWWB0l8Or5y6lIS0-hsSxAdc8P/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uHQZfjRjf2zxD4ESDQ_G6Pnh816JFvlynr85uUd6NsU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uHQZfjRjf2zxD4ESDQ_G6Pnh816JFvlynr85uUd6NsU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uHQZfjRjf2zxD4ESDQ_G6Pnh816JFvlynr85uUd6NsU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uHQZfjRjf2zxD4ESDQ_G6Pnh816JFvlynr85uUd6NsU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oKSGQiq5rkAqONxFhU_4ojHUrkPS3seLFMvoz5I8ly8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BjSsBG9uHV8xmDEMiBgvCYo4N2kuYG5O-SCGWtfl9qk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BjSsBG9uHV8xmDEMiBgvCYo4N2kuYG5O-SCGWtfl9qk/edit?usp=sharing

