للكشف عن وإطالق إمكانات
و قدرات طفلك
في أي مكان وفي أي وقت
التعلم متاح ومتوفر لطفلك .

”

I am so
grateful that
there is a
school that
gives our
family options
while
still offering
such a great
education
for my
daughters.

“

Tony, online program parent

تسمح مدارس هامترامك العامة  -التعلم اإلفتراضي – عن
بعد لطفلك بالحصول على تعليم ممتاز وعالي الجودة و
متكامل لكل طالب|ة من منزلك أو في أي مكان لديه إتصال
باإلنترنت.
سيوفر برنامجنا التعليمي االفتراضي عن بعد تجربة تعليمية مبتكرة
لمساعدة طفلك على بناء أساس قوي إلنجاز مدى الحياة .نحن نعمل بشكل وثيق مع
العائالت لتكييف برنامج التعلم طبقا ً ووفق إ حتياجات كل طفل ومواهبه وإهتماماته
وأساليب تعلمه .مدارس هامترامك العامة في شراكة مع بيرسون أون الين والتعلم
المباشر وهي من أقوي شركات التعلم في العالم ،لتزويد طالبنا بما يلي:
 منهاج تعليمي ودراسي حائز على جوائز تعليمية معترف بها و مصممإلعداد الطالب ونجاحهم في الدراسة الجامعية والعمل المهني

 المساقات الدراسية المعتمدة للطالب الرياضيين في المدارس الثانوية معلمون مؤهلون تأهيال عاليا ً ومعتمدون من والية ميشيغن ومدربون على التعليمعبر اإلنترنت .

 أدوات تكنولوجيا التعليم الحديثة . فرص التنشئة االجتماعية والمشاركة المجتمعية مركز الموارد التعليمية لدعم األسرة وضمان نجاح التعليم االفتراضي - عن بعد . دروس تعليمية مباشرة و متزامنة حيث يقوم المعلمون بشرح الدروسالتعليمية في جلسات افتراضية وعبر المنصة اإللكترونية .

تعلم وتعرف على كيفية التسجيل في هذا البرنامج التعليميي اإلفتراضي!
313-305-7571 • EMAIL: aaabed@hamtramckschools.org• WEBSITE: https://www.hamtramckschools.com/

الطالب|ة هو محور العملية التعليمية

The flexibility your
child needs

مدارس هامترامك
العامة مناسبة للطالب:
• الذين تفضل التعلم
المنزلي.
• الذين تحتاج إلى جدول
دراسي أكثر مرونة ،مثل
طالب دراسة الفنون
والرياضيين وذوي المهن
والحرف.
• الذين بحاجة الى مزيد
من االهتمام الفردي أو
الدعم التربوي الخاص.
• الذين يمكنهم االستفادة
من التدرج في المنهاج
التعليمي والتي تعمل
وتتالئم مع أساليب التعلم
الخاصة بهم.
• الذين بحاجة إلى
مساقات تعليمية أكثر
تحديا لقدراتهم التعلمية.
• الذين لديهم مشكالت
طبية وصحية.

313-305-7571 • EMAIL: aaabed@hamtramckschools.org• WEBSITE: https://www.hamtramckschools.com/

