من نحن
معلومات
عطاء معنى لحياة أطفالنا في الوقت
الحاضر في حين إعدادهم ليصبحوا
مواطنين نشطين في مجتمع
ديمقراطي ،يوفر برنامج فولكس
الفنون الجديدة  -للمرحلة المتوسطة
برنامج اللغة اإلنجليزية للصفوف 8-6
التعليم المثالي الذي يستخدم الفنون
التقليدية والثقافات الموجودة داخل
مجتمعاتهم المحلية والمجتمعات
المجاورة باعتبارها العامل المحفز
للتحقيق النقدي والمشاركة
المجتمعية.

برنامج اللغة
اإلنجليزية
للوافدين الجدد
) 6-8من الصف(
Folk Arts-Cultural Treasures
Charter School
Philadelphia, PA

أحد طالب مدارس فاكتس المتوسطة يستخراج
الحمض النووي خالل مختبر العلوم.

كيفية تقديم الطلب
تنطبق شروط برنامج الوافد الجديد للطالب في
المرحلة  8-6اليوم! ولكي يكون الطالب مؤهل
لاللتحاق بالبرنامج ،يجب أن يكون لديه مستوى
إجادة اللغة اإلنجليزية أو يكون لديه إختبار WIDA
ACCESS Screenerبدرجة . 1.0-2.9هذا
البرنامج ليس مناسبا للطالب الذين لديهم لغة
إنجليزية فوق المتوسط.
لتعرف أكثر عن البرنامج وكيف تقدم عليك بزيارة
: www.factschool.orgالموقع
تواصل معنا
يمكن توفير مترجم باللغة التي تتحدث بها.
تواصلو معنا .يمكننا اإلجابة عن كل سؤال
لديكم.

www.factschool.org
1023 Callowhill St.
Philadelphia, PA 19123

, ELD Coordinatorكرستين الرسن
: 267-236-1046تليفون
: newcomer@factschool.orgإيميل

تعليمات لغوية و دراسية

أحد أعضاء مدارس فاكتس يعرض في االوبرا الصينية

يشارك طالب برنامج المرحلة المتوسطة الجدد
في برنامج تعليم الفنون الشعبية في مدارس
فاكتس .ويشمل ذلك أحداث تقويم الطقوس،
وإقامات الفنانين الشعبيين ،وفرق الفنون
الشعبية (مثل الرقص اإلندونيسي ،واألوبرا
الصينية ،والخطوة األمريكية والخطوة األمريكية
األفريقية ،والطبول األفريقي للمغتربين ،ودان
ترانه ،وأسطورة الرقص) ،ومشاريع الفنون
الشعبية للطالب.

سوف يتعلم طلبة المرحلة المتوسطة من
برنامج إلوافدين الجدد فنون اللغة اإلنجليزية
والرياضيات والعلوم والدراسات اإلجتماعية مع
معلمين مدربين على دعم الوافدين الجدد
ومختخصصين في تعليم اللغة اإلنجليزية.
يقضي الطلبة معظم اليوم في قاعة محاضرة
للغة اإلنجليزية مع طالب آخرين من الوافدين
الجدد ،ويشاركون أيضا في العروض الخاصة
(التربية البدنية والموسيقى والفن والصينية).
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"نحن نهتم ببعضنا البعض ونتعلم مع ًا,
ليس هناك حد لما يمكننا أن نتعلمه .نحن
نعمل على بناء عالم عادل وسلمي".
from the FACTS Pledge

مرحباً بكم في برنامج الوافدين الجدد في
مدارس فاكتس.
-

الدعم المعنوي والعاطفي
تأسست "فاكتس" لدعم الطالب المهاجرين
والالجئين ،وتدرك تماماً أهمية بناء مجتمع قوي
في جميع أنحاء المدرسة .ونحن ندرك أن العديد
من الطالب المهاجرين والالجئين قد عانوا من
االضطرابات والصدمات النفسية .تستخدم
فاكتس الفصول الدراسية المتجاوبة ،والتصاميم
التنموية ,كنهج أساسي للمساعدة في بناء
المجتمع ودعم احتياجات الطالب االجتماعية
.والعاطفية

تم تصميم برنامج فاكتس لتعليم اإلنجليزي (إل)
نيوكومر بروغرام خصيصا لدعم الطالب في الصفوف
من  6إلى  8الذين هم جديدون في المدارس
.األمريكية ليبدأون في تعلم اللغة اإلنجليزية

فنون التعليم الشعبية
تعتبر الفنون الشعبية أحد أكبر إهتمامات مدارس فاكتس.
الفنون الشعبية تنمي المهارات وتعتبر تكريم للمواهب
والثاقافات التي ورثها األبناء عن اآلباء واألمهات والفنانين
وأعضاء المجتمع .تساهم بشكل كبير في التعليم الكامل
لألطفال .االلتزام بالفنون الشعبية والفنون التقليدية ,نقوم
.بتدريسه وتعلمه  -و كيفية دراستنا وإشراك من حولنا.

ماتعني فاكتس
الفنون الشعبية-الكنوز الثقافية مدرسة الميثاق (فاكتس) تأسست
في عام  2005بعد تاريخ نضال.
•
•
•

من أجل العدالة للطالب األمريكيين من أصل
آسيوي والطالب المهاجرين والالجئين من جميع
األجناس في المدارس العامة.
لالستثمار العام وخدمة مجتمع الحي الصيني
وماحوله.
ولنجعل أبنائنا في المدرسة أعضاء فعالين لخدمة
المجتمع ومساعدة اآلخرين.

