
الشائعةاألسئلة!2021(ا.ت.ن.ت)كامبرالندمقاطعةمدارسبرنامج
بین األسر

اإلجابةالسؤال

ما ھي تواریخ انعقاد برنامج مدارسة مقاطعة
كامبرالند (ا.ت.ن.ت)؟

(للمدعوین فقط) یتألف من دورتین:الشطر األول
فقط)الخمیسإلىاإلثنین(منیونیو24–7فياألولىالدورة●
فقط)الخمیسإلىاإلثنین(منیولیو29-12فيالثانیةالدورة●

االنترنت:شبكةعبرمتاحوھو)12-كي(المرحلةطالبلجمیعمتاحالثانيالشطر
یولیو12-29●

یوم ثالثاء وخمیس.● الكادر التدریسي یعمل أثناء ساعات الدوام الرسمي كل

لماذا وجھت دعوة لطفلي لحضور برنامج
مدارس مقاطعة كامبرالند (ا.ت.ن.ت)؟

المرحلة االبتدائیة:

بموجب بیانات برنامج صانعصنف طفلك على أنھ ضمن فئة الطالب "في وضع حرج" وذلك

الدراسیة.السنةإلعادةیتعرضقدأنھأو)iStation(ستیشنآيأو)SuccessMaker(النجاح

تقدماً في برنامج إقرأ لتنجز فھم مدعوونوكذلك بالنسبة لطالب المرحلة الثالثة ممن لم یحرزوا
للمشاركة ضمن برنامج مدارس مقاطعة كامبرالند (ا.ت.ن.ت).

المرحلة المتوسطة:

عدد من مؤشرات البیانات:صنف طفلك على أنھ ضمن فئة الطالب "في وضع حرج" بموجب
إلىباإلضافة)SuccessMaker(النجاحصانعوبرنامج)EVAAS(األداءتقییمبرنامجتوقعات

العالمات التي تحصل علیھا الطالب.

المرحلة الثانویة:

صنف طفلك على أنھ أما راسب في مادة دراسیة تفید في تعویض

العالمات التي تحصل علیھا أو أنھ مندرجات التحصیل المطلوبة لتلبیة طلبات التخرج، بموجب



المحتمل أن یرسب في مادة تسمح لھ بتعویض درجات التحصیل المطلوبة أو بأن بإمكانھ الحصول

ویتیحالدراسیةالمرحلةضمنالطالبأداءبموجب)CTE(التقنيوالتعلیمالوظیفيالتقدمشھادةعلى

الثانویة فرصة الحصول على المزیدبرنامج مدارس مقاطعة كامبرالند (ا.ت.ن.ت) لطالب المرحلة

من)CTEالتقني(والتعلیمالوظیفيالتقدمشھادةعلىالحصولاحتمالأومختارةموادفيالنقاطمن

خالل استیفاء شروط معینة.

مألت استمارة اإلعراب عن الرغبة في

المشاركة (بالرفض) إال أنني أرغب اآلن

بالتحاق طفلي بالبرنامج

بالمشاركة، وعلیھ فإننأسف لكونك أعربت عن رفضك في استمارة اإلعراب عن الرغبة

الوقتفي!2021(ا.ت.ن.ت)كامبرالندمقاطعةمدارسببرنامجااللتحاقمنیتمكنلنطفلك

عبر موقع المنطقة التعلیمیة.الحالي، إال أن بإمكانك تعبئة استمارة قائمة االنتظار

برنامجلحضوردعوةتلقىواحدطفللدي
ولكن(ا.ت.ن.ت)كامبرالندمقاطعةمدارس
یمكنھلدعوة.لھمتوجھلماآلخرینأطفالي

االلتحاق؟طفليألشقاء

مقاطعةمدارسببرنامجلاللتحاق)12-(كيالمرحلةلطالباالنتظارقائمةاستمارةتعبئةیمكنك
!2021(ا.ت.ن.ت)كامبرالند

أود إضافة طفلي لقائمة االنتظار الخاصة

ببرنامج مدارس مقاطعة كامبرالند

(ا.ت.ن.ت) بغیة االلتحاق ببرنامج المساعدة
الدراسیة. الشطر األول. كیف یمكنني ذلك؟

ضمنفقط**للمدعوینیولیو)29-12(الثانیةالدورةضمنالشاغرةالمقاعدبعضتوجد

استمارةعلىللحصولھناالنقرالرجاء!2021(ا.ت.ن.ت)كامبرالندمقاطعةمدارسبرنامج

وضع اسم طفلك ضمن قائمة االنتظاراإلعراب عن الرغبة بااللتحاق، وتتیح لك ھذه االستمارة

!2021(ا.ت.ن.ت)كامبرالندمقاطعةمدارسبرنامجمناألولالشطرضمنالمشاركةبغیة
وسیتلقى الطالب الدعوات فور شغور المقاعد لحضور البرنامج.

كیف یمكنني إلحاق طفلي ببرنامج مدارس
االلتحاقلشروطمستوفغیربأنھیعنيذلكفإنابریل،29بتاریخدعوةطفلكیتلقلمحالفيمقاطعة كامبرالند (ا.ت.ن.ت)؟

بالشطر األول.

شبكةعبرمتاحخیاروھوالثانيالشطرلحضورمدعوون)12-(كيالمرحلةطالبجمیع

فقط)الخمیسإلىاإلثنین(منیولیو29-12بتاریخاالنترنت

ھل حضور برنامج مدارس مقاطعة كامبرالند
(ا.ت.ن.ت) إلزامي؟

القرار النھائي بالنسبة لحضوركال، غیر أنھ محبذ. ویرجع ألولیاء أمور الطلبة أو األوصیاء

الطالب.



نلتحق ببرنامج (ا.ت.ن.ت) ونحن بحاجة

ألجھزة الكترونیة أو/و شبكة انترنت. كیف

یمكننا الحصول علیھا؟

ھل سیتعرض طفلي إلعادة السنة الدراسیة

في حال لم یلتحق بالبرنامج؟

إلكترونیاً فقط. وسوف تتقرر آلیة توزیعتقدم األجھزة للطلبة الملتحقین بالشطر األول المتاح

اإلعراب عن الرغبة بااللتحاق. وفياألجھزة على ضوء المعلومات التي تقدمون عند ملء استمارة

الرجاء التواصل مع المسؤول عن موقعحال عدم إشارتكم إلى حاجتكم لذلك عند ملء االستمارة،

Open(المفتوحالباب House(مساءاً.5-4األوقاتفيیونیو2بتاریخ

سیمنح دعماً إضافیاً لطفلك في مادة اللغةكال إال أن برنامج مدارس مقاطعة كامبرالند (ا.ت.ن.ت)

لھذا العام.االنجلیزیة والحساب والعلوم بغیة مراجعة معاییر األولویة

ھل یحتمل أن یتعرض طفلي إلعادة السنة

الدراسیة حتى وإن التحق ببرنامج مدارس

مقاطعة كامبرالند (ا.ت.ن.ت)؟

مقاطعة كامبرالند (ا.ت.ن.ت)یستثنى تالمیذ مرحلة الروضة ممن شاركوا في برنامج مدارس

لمساعدةأعدتاإلضافيللدعمخطةطرحعبر2022-2021الدراسيالعامإعادةمن!2021

یمكن لتلمیذ الروضة التغیب عن دوراتالتالمیذ في المرحلة األولى، في حال اقتضت الحاجة. وال

یوم.24أصلمنأیامبثالثةسوىالصیفیةالتعلیم

أین یقع المكان الذي سیلتحق بھ طفلي

لحضور برنامج مدارس مقاطعة كامبرالند

(ا.ت.ن.ت)؟

في البدء في شھر ابریل من منظومةتسلم الطالب المقبولین في البرنامج من خالل الدعوة المرسلة

لتأكید قبولھم للمشاركة في الموقعالتسجیل ضمن قائمة االنتظار رسالة عبر البرید اإللكتروني
مایو.28-26الفترةفيوذلك(ا.ت.ن.ت)كامبرالندمقاطعةمدارسبرنامجلحضورالمحدد

منظومة مدارس مقاطعة كامبرالندویرجى من أولیاء األمور التحقق من البرید الوارد ضمن

مایو27فيالطلبةأولئكأمورألولیاءرابطاًأرسلناوبدورناالمعلومات.ھذهعلىللحصول

لالطالع على الموقع المحدد لطفلھم.لتذكیرھم بشأن التحقق من البرید اإللیكروني ألطفالھم

طفليلنقلللمواصالتبالنسبةتغییرطرأ

كامبرالندمقاطعةمدارسبرنامجموقعإلى

إلیھالتوجھیمكننيالذيمن(ا.ت.ن.ت)،

للحدیث بھذا الخصوص وما الذي علي فعلھ؟

الساعةفيیونیو،3بتاریخلكالمخصصالموقعفيالموقعإدارةعنالمسؤولمخاطبةعلیك

المفتوح.البابمواعیدأثناءمساًء4-5

ال یزال لدي استفسار آخر، مع من یمكنني
التواصل؟

برنامج مدارس مقاطعةیمكن لألسر ممن لدیھا أي استفسارات التواصل مع أحد مندوبي

البریدعبرأو1291-475-910الرقمعلىالھاتفعبرأما(ا.ت.ن.ت)كامبرالند

..CCSRise2021@ccs.k12.nc.usاإللیكتروني


