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اختيار الطالب & ELT
االختيار مهم!
في مدرسة MS 50-El Puente
 ، Communityنحن نؤمن بأن منح الطالب
خيارا يساعد في جعل المدرسة ممتعًا وممتعًا.
ً
ضا بالنسبة لهم كشباب أن يتعلموا
من المهم أي ً
كيفية اتخاذ قرارات جيدة.

العثور على العاطفة مدى الحياة أو المسار الوظيفي
الخاص بك
أمرا مه ًما ألنه يمكن أن يساعدك في
يعد اختيار الطالب ً
العثور على شغفك طوال حياتك ومسارك الوظيفي .خالل
األولوية هي العثور على فئة واحدة ELT ،
على األقل تحبها .الهدف هو أن تسعى
.جاهدة نحو اإلتقان

 4أيام  ،فصلين مختلفين
سوف تحصل على اختيار فصلين .سوف يلتقي أحد
الطالب يوم الثالثاء والخميس من  3إلى  4مسا ًء ،
ويجتمع اآلخر يوم األربعاء والجمعة من الساعة  3إلى 4
مسا ًء.

يوميات :نشاط
ما هي بعض األشياء التي أفعلها بشكل جيد؟
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

ما هي بعض األشياء التي أحتاج إلى العمل عليها؟
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

ما بعض األشياء التي كنت أرغب دائ ًما في تجربتها؟
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

ماذا أريد أن أفعل كمهنة؟
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

اختيار الطالب األسئلة المتداولة
هل يمكنني اختيار فصلين رياضيين أو فصلين في الفنون؟

ُيسمح للطالب باختيار أي نوع من الفصول الدراسية .يمكنهم اختيار اثنين
من ألعاب القوى  2 ،الفنون  2 ،األكاديميين أو  2فصول النشاط أو  1من فئات
مختلفة .إذا كانت الفصول الرياضية تمأل  ،سيتم إعطاء األولوية للطالب في
اختيار أول فئة رياضية
هل أحتاج إلى درجات جيدة ألكون في فريق رياضي؟
نعم  ،يجب على جميع الطالب في الفرق الرياضية اجتياز جميع فصولهم
ليكونوا مؤهلين للتمرين واللعب .إذا لم يفعلوا ذلك  ،فسيتم وضعهم تحت
االختبار األكاديمي حتى يرفعوا درجاتهم .لالستعداد للعب في المدرسة
الثانوية والكليات  ،يجب أن يعرف الطالب أن "الطالب" في الطالب الرياضي
أوال ا.
يأتي ً
سا في الفنون  ،فهل يجب علي أداء عرض أو حضوره؟
إذا اخترت در ً
حتى ELTنعم  ،نحن نحاول الحصول على قطعة أداء لكل صف من برامج
تتمكن من إظهار مقدار ما تعلمته .لأللعاب الرياضية  ،إنها ألعاب ومسابقات.
للفنون  ،فإنه يظهر .بالنسبة إلى النشاط  ،إنها أحداث أو حمالت يقودونها.
بالنسبة لألكاديميين  ،فهي مسابقات مثل بطوالت النقاش.
هل أحصل على درجة في ELT؟
) في بطاقة  )Fأو الفشل ( Pدرجة النجاح (ELTنعم  ،تتلقى جميع دروس
في الحضور والمشاركة ELTالتقرير الخاصة بهم .سوف ينظر ميسري
واالختبارات والفصول الدراسية إلنشاء الدرجات النهائية.

تواريخ مهمة
سبتمبر  5سبتمبر  - 13تلقي فهرس بالطبع  2018الخريف .استعراض الخيارات
مع المعلمين نظار وأولياء األمور.
 14سبتمبر  -اختيار الدروس خالل يوم الجمعة
 17سبتمبر  21 -سبتمبر  -مستشار اإلرشاد السيدة ، Sostre
مديرة برنامج  ، Honoroffمدير مدرسة Gun & & Community
 Fiorellaستقوم بمراجعة االختيارات ووضع اللمسات األخيرة
على الجداول الزمنية
سبتمبر -25الفجر  ELTتبدأ! سيقدم الطالب تقاريرهم إلى معلم
الصف وتلقي جدولهم الجديد.
سبتمبر  28 -سبتمبر  -إسقاط  /إضافة أسبوع :سيتمكن 25
الطالب من تجربة وتغيير الفصول الدراسية .يرجى االطالع على
.إذا كنت ترغب في تغيير صفك Fiorella
 14يناير  -تلقي فهرس دورة ربيع  2019في نظار .استعراض
الخيارات مع المعلمين نظار وأولياء األمور .فكر في ما إذا كنت ترغب
في االحتفاظ بنفس الفصول أو التغيير.
 22يناير  -بداية فصل الصيف!

أكتوبر-يونيو -المسابقات  /العروض  /البطوالت  /األلعاب

االقسام ELT
االلعاب الرياضية
في الخريف  ،نحن نقدم
فريق كرة السلة للبنين والبنات
كرة السلة المختلطة بين المدارس
فريق البنات للكرة الطائرة
كرة القدم الطيبة
الفنون العسكرية
المحارب للياقة
البيسبول

●
●
●
●
●
●
●

في الربيع  ،سوف نقدم أيضا الكرة اللينة.

فنون -أداء وتصوير
يشمل التعليم الفني في  50 MSالفنون األدائية مثل
الرقص المفتوح
التشجيع  /الخطوة
الرقص متعدد الثقافات
فرقة
نادي الغبطة
الهيب هوب الموسيقى اإلنتاج
غيتار
 ENLدراما

●
●
●
●
●
●
●
●

والفنون البصرية مثل:
الكتاب السنوي
رواية القصص الرقمية
جريدة
الحياكة
النمذجة 3D
تطوير حقيبة الفن

●
●
●
●
●
●

النشاط
الناشط هو الشخص الذي ال يرغب في ترك الوضع يمر دون أن يالحظه أحد .انهم يشعرون بحماس
حول المواضيع وسوف تثير الوعي بين اآلخرين إلحداث التغيير .يتطوعون بوقتهم لجعل مجتمعهم
أفضل .في  ، 50 MSوهذا يشمل:
 RAPPقادة األقران ●
نقاش اللغة االسبانية ●
النقاش  -جميع الصفات ●
)قراءة األصدقاء (مع طالب منارة ابتدائية ●
)القراءة مع األصدقاء (مع طالب مدرسة بروكلين الالتينية ●
تشريح ديزني ●

أكاديميون
هذه هي الفصول الدراسية التي يمكن أن تساعدك على تعزيز ما كنت تتعلمه في المدرسة أو تأخذ
تعليمك إلى المستوى التالي!
دروس ثنائية اللغة في الرياضيات
مساعدة في الواجبات المدرسية
 ENLالمبتدئين
فريق الرياضيات الصف السادس
ألعاب المجلس الرياضيات
 101الكتابة

تعزز:
●
●
●
●
●
●

المرحلة التالية:
!النباتات والبق واألشياء ●
النمذجة  / 3Dتصميم لعبة فيديو ●
!● GLAMAS
شطرنج ●
صابون بوكس ديربي ●
الروبوتات ●
الصف السادس الترميز ●
الفتيات الذين قانون ●
االسبانية المتقدمة المتحانات ريجنتس ●
كتابة إبداعية

