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 األهداف
 دعم التحصيل االكادميي للطلبة لتلبية معايري الوالية.  •
 زيادة احرتام الذات وتحسني املهارات الحياتية.  •

 تقديم تفاعل إيجايب يف بيئة آمنة ومرثية.  •

 إعداد الطالب لتحقيق النجاح يف القرن الحادي والعرشين من خالل التكنولوجيا.  •

  إرشاك ودعم الوالدين / األوصياء يف تطوير تفاعل عائيل إيجايب. •
 

 املكونات

تم تصميم الدعم األكادميي من خالل املساعدة يف الواجبات املنزلية وفرص بناء عنارص الدعم األكادميي: 
يشارك الطلبة أيًضا يف مامرسات القراءة والكتابة التي تساعد يف دعم الطالقة  املهارات لدعم نجاح الطلبة.

  قد يكون التدخل األكادميي/ العالج اإلضايف متاًحا. والدقة.

يتم تنفيذ أنشطة اإلثراء/ التعلم عن طرق اللعب من خالل مراكز التعلم األثراء/ التعلم من خالل اللعب: 
تشمل أنشطة اإلثراء موضوعات أساسية يف التغذية والفن  التي تكمل تعليم اليوم الدرايس االعتيادي.

يشارك طلبة املدارس املتوسطة يف أنشطة اإلثراء من خالل  والرياضيات والعلوم والقراءة والدراما وغريها.
قد تشمل األندية نادي الطبخ واملوسيقى  األندية التي يقودها الطلبة والتي تساعد يف إتقان املهارات.

  والرقص واليوغا والبستنة والبيئة والرياضة والتصوير والسرياميك والصحافة واملزيد.

تُقدم املهارات االجتامعية تفاعاًل إيجابيًا وتعزز املهارات االجتامعية من  املهارات األجتامعية/ الرتفيه:
خالل بناء الفريق املنظم واألنشطة الرتفيهية. يُزيد احرتام الذات والوعي عند الطلبة من خالل تعليم 

الشخصية وتعلم الخدمة واألنشطة املجتمعية األخرى. باإلضافة إىل ذلك، يشارك طلبة املدارس املتوسطة 
 يف تنمية املهارات الحياتية مبا يف ذلك أنشطة استكشاف الوظائف والوقاية. 

يتم غرس التكنولوجيا يف جميع أنحاء الربنامج لتعزيز دعم الواجبات املنزلية وبناء املهارات : التكنولوجيا
األكادميية ومجموعة متنوعة من أنشطة اإلثراء. يستخدم املشاركون يف الربنامج أجهزة الكمبيوتر لتجربة 

 تطبيقات الوسائط املتعددة التي تشمل املوسيقى والفيديو والتصوير. 

يتم تسهيل مشاركة و دعم أولياء األمور من خالل التواصل املستمر وبناء دعم أولياء األمور ومتكينهم: 
العالقات بني موظفي الربنامج واملدرسة وأولياء األمور والطلبة. يتم تشجيع أولياء األمور عىل املشاركة يف 

  فرص التطوع التي تساعد يف دعم نجاح الربنامج والطلبة.

 
 

 نظرة عامة

واملُقدم من  Bridgesبعد املدرسة يوفر برنامج  

 San Juan Unified Schoolقبل مديرية تربية

دعاًم للواجبات املنزلية واإلثراء واملهارات 

يتم دعم  األجتامعية يف بيئة آمنة وإيجابية.

نجاح الطالب من خالل تنفيذ دعم الواجبات 

عرب األنشطة واأللعاب املنزلية واإلثراء/ التعلم 

واملهارات االجتامعية والرتفيه واستخدام 

العالقات  .ومتكني أولياء األمورالتكنولوجيا ودعم 

القوية بني موظفي الربنامج وموظفي املدرسة 

  !وأولياء األمور والطالب هي املفتاح

 بعد املدرسة Bridgesبرنامج 

Arabic 



 

Funded by After School Education and Safety Programs, 21st Century High School After School Safety 
and Enrichment for Teens, Expanded Learning Opportunities Programs, and Participation Fees 

 

يتم دعم الربامج من قبل منسق الربنامج يف املدرسة واملدرب األكادميي أو املعلم وقادة الفريق وموظفي كادر الربنامج: 

يعمل  يرشف املنسق يف املدرسة عىل الربنامج أثناء العمل مع فريق املدرسة يف تخطيط النشاط. الربنامج اآلخرين.

يعمل  املعلمون املعتمدون كجهات اتصال للتأكد من أن أنشطة التعلم املخطط لها ترثي تعليم اليوم الدرايس التقليدي.

  كفريق واحد لتقديم برامج عالية الجودة وتعزيز بيئة إيجابية. Bridgesموظفي برنامج 

يتم إحالة  يف املدارس املشاركة. San Juanبعد املدرسة مفتوح لجميع طلبة مدارس  Bridgesبرنامج مشاركة الطلبة: 

عدد مقاعد التسجيل  الطلبة إىل الربنامج من قبل املدراء أو املعلمني أو أولياء األمور أو عن طريق اإلحالة الذاتية؛

 مساًء عىل األقل. 0066يعمل الربنامج يف كل يوم مدريس من نهاية اليوم الدرايس االعتيادي حتى الساعة  محدودة.

  أولياء األمور مسؤولون عن توفري وسائل النقل لطالبهم يف نهاية كل يوم. يختلف وقت الربنامج الفعيل حسب املكان.

ميكن الحصول عىل األستامرة من  .Bridgesأستامرة طلب التسجيل يف برنامج  ملء: لغرض التسجيل، يرجى التسجيل

أو عن طريق االتصال   www.sanjuan.edu/bridgesafterschoolالربامج املشاركة أو املدارس أو عرب اإلنرتنت عىل 

  مبجرد استكامل استامرة الطالب وبدء العمل فيها، سيتلقى أولياء األمور تأكيًدا عىل التسجيل. مبكتب محيل.

  ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بنا أو زيارة موقعنا عىل شبكة اإلنرتنت !

 Bridgesاملكاتب املحلية لربنامج 
Arden Arcade 916.979-8324 

Carmichael 916.971.7386 
Citrus Heights 916.979-8399 

بعد  ASSETsو Bridgesبرامج 
 املدرسة

 

 املدارس املشاركة
 

A R D E N   A R C A D E 
 

 املدارس االبتدائية
Cottage 

Del Paso Manor 
Dyer Kelly 

Greer 
Howe 

Sierra Oaks K-8 
Thomas Edison 

Whitney 
 

 املدارس املتوسطة
Arcade 

Katherine Johnson 
 

 ASSETsاملدارس اإلعدادية/ 
Encina 

 
CARMICHAEL/FAIR OAKS 

 

 املدارس االبتدائية
Cameron Ranch 

Carmichael 
Charles Peck 

Coyle 
Deterding 
Pasadena 

Schweitzer 
Starr King K-8 
Thomas Kelly 

 

 املدارس املتوسطة
Churchill 

Will Rogers 
 

C I T R U S   H E I G H T S 
 

 املدارس االبتدائية
Arlington Heights 

Carriage 
Grand Oaks 

Kingswood K-8 
Lichen K-8 
Mariposa 

Northridge 
Ottomon 
Skycrest 
Trajan 

Woodside K-8 
 

 املدارس املتوسطة
Sylvan 
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