
 
 

  Thoreau Middle School  
   7أنشطة التسجیل للطالب المنتقلین للمرحلة 

 2023 الجدول الزمني لربیع عام
 

 

 المكان  الحضور  الفعالیة  التواریخ واألوقات 
 

 2023فبرایر/شباط  2الخمیس، 
 2023فبرایر/شباط   3الجمعة، 

 ظھراً   12:00 -صباحاً   10:00
 

   الخمیس،
   فبرایر/شباط 2

  الجمعة،
   فبرایر/شباط 3

Oakton ES Mosaic ES 

Stenwood ES Marshall  
Road ES 

Cunningham Park 
ES Flint Hill ES 

Louise Archer Sunrise Valley ES 
Vienna ES  

 

 

 
 

 Thoreau معرض أنشطة مدرسة
 

سیقوم الطالب المنتقلین للمرحلة الدراسیة 
خالل   Thoreauالسابعة بزیارة مدرسة 

الیوم الدراسي.  إنھ یوم ممتع لما یتضمنھ 
من أنشطة حیث یتعرف الطالب على  

 والمناخ المدرسي فیھا. Thoreauمدرسة 
تتوفر وسائط النقل لنقل الطالب مالحظة: 

من المدارس اإلبتدائیة الى مدرسة  
Thoreau  في الیوم المخصص لھا 

 
 
 
 
 
 

 7  الطالب المنتقلین للمرحلة

 
 
 
 
 
 

Thoreau MS 

 
 2023  فبرایر/شباط 2الخمیس، 

  9في حال تم إلغاء األمسیة بسبب تساقط الثلوج، فسیتم تأجیلھا إلى  
 2023  فبرایر/شباط

 

 مساءً  5:30-7:30
 

ستتوفر دعوة تفصیلیة ومعلومات عن الجلسة على موقعنا  
 األلكتروني 

 

 7الطالب المنتقلین للمرحلة 
 أمسیة عرض المنھج الدراسي 

 والدروس األختیاریة 
 و 

جلسة مجتمعیة لتقدیم المعلومات عن 
 AAP المستوى الرابع في برنامج

 

 
 
جمیع أولیاء األمور والطالب  
المنتقلین للمرحلة الدراسیة  

السابعة مدعوون للحضور إلى  
 مدرسة 

 
 

Thoreau MS 

 
   یولیو/تموز 14الجمعة،  -یولیو/تموز  10األثنین، 

 -أو   -
   یولیو/تموز 18الجمعة،  -یولیو/تموز  24األثنین، 

 
 ظھراً  12:00  -صباحاً   9:00

 

تابع موقعنا األلكتروني لألطالع على أخر المستجدات 
 ! ومعلومات التسجیل في أوائل فبرایر/شباط

 
 

 )EIA( برنامج األداء المتمیز الصیفي
 

یھدف ھذا البرنامج الذي یستغرق أسبوعاً 
واحداً الى تزوید الطالب بالمعارف  

والمھارات األساسیة لدعم عملیة إنتقالھم 
 بنجاح إلى المدرسة المتوسطة 

 
 
 
 

 7  الطالب المنتقلین للمرحلة

 
 
 
 

Thoreau MS 

 
 2023 أغسطس/آب 

9:00   ً  ظھراً  11:30  - صباحا
 

سیتم تحدید التارخ الحقاً في إنتظار موافقة المجلس التعلیمي  
 2024-2023على تقویم العام 
 

لغرض اإلستعداد لحضور ھذه الفعالیة، سیكون الموعد یوم  
 الخمیس قبل الیوم األول من المدرسة 

 
 ستتوفر نشرة إعالنیة مفصلة ھذا الصیف 

 

 

 
 

 دورة التوجیھ واإلرشاد للطالب الجدد 
 

سوف یستلم الطالب جدول الحصص  
وزیارة فصولھم الدراسیة والتعرف على 
مدرسیھم والمستشارین التربویین وأفراد 

 الكادر اإلداري 
 

 
 
 

جمیع طالب المراحل الدراسیة  
من المنتقلین حدیثاً إلى  8و  7

 Thoreau MS مدرسة

 
 

 
 

Thoreau MS 

 

 2023 أغسطس/آب 
 عصراً   5:00 -  3:00

 
سیتم تحدید التارخ الحقاً في إنتظار موافقة المجلس التعلیمي  

 2024-2023على تقویم العام 
 

لغرض اإلستعداد لحضور ھذه الفعالیة، سیكون الموعد یوم  
 الخمیس قبل الیوم األول من المدرسة 

 
 ستتوفر نشرة إعالنیة مفصلة ھذا الصیف 

 

 
   دعوة عامة لحضور أمسیة

 العودة إلى المدرسة 
 

سوف یقوم مناسبة إجتماعیة غیر رسمیة.  
الطالب بتسلیم اإلستمارات المطلوبة منھم 

من أجل تسلم األرقام الخاصة بفتح  
الخزانات والقیام بعملیات الشراء وتنصیب 

   خزاناتھم وتعریف أولیاء أمورھم
 .بمبنى المدرسة، وما إلى ذلك

 
 
 

  Thoreau جمیع طالب مدرسة
 وأولیاء األمور 

 
 

 
 

 
Thoreau MS 
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