
ي هذا ال
عل�م  القادم للت سدر للتسج�ل �ف

نت  ف  ،األ�ي �� ز�ارة موقعنا ع� اإلن�ت �ي
أو  www.sanjuan.edu/familyed ع�

  )االستجابة ال��عة( QRالـ  مسح رمز قم ب 

ع� هذا المنشور ليتم توجيهه إ� نموذج  
 .لتسج�لا

واألوص�اء ومقد�ي  ألمور ا اءل�ألو  هم� صمتم ت  يهو درس تعل��ي أ�  Loving Solutions  الـ

ي ق��ة الدة إلرااذوي  السن ر غافال صط األ  �ة�ن ب�ت �قومو الرعا�ة الذين   ف واليت اوح أعمارهم بني        ت�ت

ي هذا ن كو لم المشار ف يتعو سو سنوات.  5-10
  نتتم ع�� االن�ت والذي ي األسبو�ي  سالدر �ف

ات�ج�ات من أجل  :اس�ت

 لمساعدة طفلك ع� التعلم  ظامن  إ�شاء   •

ف  •    السلوك صع��ات إعادة توج�ه وتحسني

 شجع ع� الخ�ارات اإل�جاب�ةتع��ز بيئة �ُ  •

ل فال�بات ت���ة األطتدر  والعد�د من • ف ي الم�ف
 األخرى الستخدامها �ف

ي مع أ�شطة التَ عَ التعل�م األ�ي التفاع�ي هذا ع� أساس التَ  سدر  تم تصم�م
لم الجما�ي عَ لم التعاويف

لم واالهتمام ، باإلضافة إ� توف�ي تطب�قات عمل�ة عَ لتَ لتحقيق أق� قدر من ا  ب عملتاكبتنسيق  
ل ف ي الم�ف

 .الستخدامها �ف

 

 

؟لألسئلة  
 

 قم بالتواصل معنا: 
 7929-971-916ع�ب الهاتف: 

 
ي:  البرید االلكترونعبر   

face@sanjuan.edu 
 

:  �ب الموقع اع ي
وين الل��ت  

www.sanjuan.edu/familyed 
  

The Family and Community 
Engagement Department presents: 

 ُ� 
َ
: عتم جركة األ�ة والمدم قسم مشاق  

 برنامج الـ
Loving Solutions 

ي ا �� أسبوع  سو الدر  عقد م تيس
م  ا�أ  �ن

نت  الخم�س وستعقد  ع�ب االن�ت

 . Zoomتطبيق خدام تباس

 :2022 لعام ��يعصل الفتوار�ــــخ 

o 21 ل ب��ا/ نن�سا 

o 28 لب��ا/ نن�سا  

o  5 يو  ر/ماآ�ا 

o 12  يور/ماآ�ا 

o 19  يور/ماآ�ا 

o 26  يور/ماآ�ا 

o 2  يونيو / ح��ران 

 مساءً  7:30ا�  5:30 من : الوقت

دون أي تكلفة  سدر ال ا يتم تقد�م هذ

.  الموحدة San Juan � مدي��ة ت���ةأل

 تدر�بكتاب  س�حصل المشاركون ع� 
ي قبل بدء ال

  درس. مجاين

 

Arabic 

في أي برنامج أو خدمة أو نشاط قد تم عرضھا علیك، قم باالتصال بمكتبنا بأسبوع واحد على األقل   األولیة للمشاركةمتعلقة باإلعاقة، بما في ذلك المساعدات أو خدمات اإلسعافات   بحاجة الى تھیئة تالمیذك/إذا كنت أنت أو تلمیذك
 قبل انعقاد الدورة التدریبیة المقررة لكي نتمكن من بذل كل الجھود الالزمة لتھیئة ذلك من اجلك.  
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