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منابع زیر شام و فرزندتان را به مواد آموزشی
مهم ب رای این سال تعلیمی متصل میکند.

First Name Last Name
12345 6th Ave
Federal Way, WA 98003

ما به آیندهای روشن ب رای فرزند
شام متعهد هستیم!

Canvas
 Canvasیک سیستم مدیریت یادگیری ( )LMSاست که دسرتسی شاگردان و والدین را به
یادگیری دیجیتل ،برنامه هفتگی صنف (ها) و موارد دیگر امکان پذیر میکند.
ب رای دسرتسی به  ،Canvasبه  FWPS’ Launchpad to Learningدر ویب سایت
 http://learn.fwps.orgم راجعه کنید .نام کاربری فرزند شام شناسه شاگردی وی است و رمز
عبور هامن است که در مکتب با آن وارد سیستم کمپوتر میشوند.

متاس های تلیفونی

•به این وبسایت بروید www.fwps.org
•باالی " "Translate Languageدر سمت راست باالی
صفحه وب کلیک کنید

آیا فرزند(ان) شام ب رای دسرتسی به یادگیری
خود در خانه به کمپیوتر رضورت دارد؟

ارسال پیامک

ارسال پیامک کارکنان به والدین و شاگردان Remind :ابزاریست که کارکنانی مانند
معلامن از آن ب رای برق راری ارتباط با والدین از طریق پست الکرتونیک ،پیامک و متاس
صوتی و با شاگردان از طریق پست الکرتونیک استفاده میکنند .ارسال پیامک ب رای
شاگردان  13سال به باال موجود است .شاگردان و والدین به طور خودکار انتخاب
میشوند .ب رای کسب معلومات بیشرت راجع به  Remindیا نحوه ان رصاف ،به ویب
سایت  www.fwps.org/remindم راجعه کنید.

  جلسات Zoom

ب رای تغییر لسان در ویب سایت :FWPS

•لسان مورد نظر خود را از منوی بازشو انتخاب کنید

معلامن ممکن است با استفاده از یک سیستم متاس (مثل  )Remindبا شام در
متاس شوند .ممکن است متوجه شوید که این منرب از یک کود منطقه متفاوت از منطقه
جغ رافیایی ما میباشد.

ارسال پیامک ذریعه مکتب و منطقه به والدین :همچنان ارسال پیامک از مکتب
فرزند شام و منطقه مکتب در دسرتس است .معلومات بیشرت را میتوانید در
اینجا بیابید.www.fwps.org/Page/2139 :

آیا میدانید ویب سایت ما به بیش
از  100لسان قابل ترجمه است؟

لطف اً در طول م راحل ثبت نام اونالین ،رضوریات دسرتسی
به تکنالوژی را ب رای فرزندتان مشخص کنید .اگر کدام سؤال
را دارید یا به کمک رضورت دارید ،با مکتب فرزند خود به
متاس شوید.

:معلومات بیشرت

منابع و ویدئوهای آموزشی
را میتوان در ویب سایت ما
:به این آدرس یافت

www.fwps.org/parentportal

ب رای برخی فامیل ها ،کنف رانس های ویدئویی بهرتین راه ب رای ارتباط با
معلم فرزند شام خواهد بود .ممکن است معلم فرزند شام ب رای اش رتاک شام در
یک کنف رانس ویدئویی  Zoomدعوتنام های را به شام ارسال کند .ب رای دسرتسی به
این جلسه از طریق کمپیوت ر ،باالی لینک موجود در دعوتنامه کلیک کنید .ب رای دسرتسی
تلیفونی به این جلسه ،میتوانید با منرب ارایه شده به متاس شوید یا اپلیکیشن تلیفون
هم راه  Zoomرا در  https://www.zoom.us/downloadدانلود کنید.

بیانیه عدم تبعیض و فرصت شغلی برابر
مکاتب دولتی فدرال وی از نظر نژاد ،رنگ،
منشاء ملی ،قومیت ،مذهب ،عقیده ،جنس
یا جنسیت ،گرایش جنسی ،هویت یا منود
جنسیتی ،سن ،وضعیت تاهل یا خانواده،
جانباز یا وضعیت نظامی؛ معلولیت ،یا
استفاده از رهنامی سگ آموزش دیده یا
حیوان خدماتی ،در کدام برنامه یا فعالیت
علیه اشخاص تبعیض قائل منیشوند.
منطقه دسرتسی برابر به گروپ
( Boy Scouts of Americaسازمان
پیشاهنگی آمریکا) و سایر گروپهای جوانان
تعیین شده را فراهم میکند .برای کسب
معلومات بیشرتwww.fwps.org :

ParentVUE

پورتال والدین:

LAUNCHPAD TO LEARNING

 ParentVUEروش شام ب رای بررسی من رات فرزند،
حضور و غیاب او و برق راری ارتباط با معلم فرزندتان است.
ب رای دسرتسی به  ،ParentVUEبه ویب سایت
 /https://grades.fwps.orgم راجعه کنید.

پورتال والدین جایی است که شام متام رضوریات مربوط
به یادگیری فرزند خود را خواهید یافت!

 Launchpad to Learningیک مکان اونالین یک
مرحل های است که دسرتسی به همه برنامه های مکتب
و منابع آموزشی را ف راهم میکند

والدین و رسپرستان ،مطمنئ شوید که معلومات
متاس شام ب هروز است!

ب رای یافنت سواالت متداول ،لینک به منابع مشرتک،
ویدئوهای آموزشی مربوط به منابع دیجیتل ،و غیره ،از
صفحه وب  www.fwps.org/parentportalدیدن کنید.

آن را در این وبسایت ببینید:
http://learn.fwps.org

ب رای دریافت ارتباطات از کارکنان مکتب و مکتب
منطقه  ،مهم است که معلومات متاس شام در حساب
 ParentVUEشام ب هروز باشد.

اهداف
اس رتاتژیک ما
1

صنف های ابتدایی:
پی سازی

2

متام فرزند:
اف راد در حال رشد ،با اعتامد به
نفس ،مسئولیت پذیر

میتوانید با م راجعه به ویب سایت
 /https://grades.fwps.orgحساب خود را ب هروز کنید.

3

متعلامن فعال:
متفک ران انتقادی ،درگیر و
توامنند

اگر حساب  ParentVUEخود را فعال نکردهاید ،لطف اً با مکتب
فرزند خود به متاس شوید .ب رای دریافت پیام های صوتی اطمینان
حاصل کنید که منرب تلیفون هم راه یا منرب تلیفون خانه را وارد
کرده و نوع مربوطه را انتخاب کرده باشید.

4

محتوا-صالحیت منطقه:
تسلط بر همه مضامین

 ParentVUEامکان برق راری ارتباط دو طرفه بین معلامن و
والدین را به چند لسان ف راهم میکند .ب رای دریافت پیام به
لسانی غیر از انگلیسی ،لطف اً لسان مورد نظر خود را در
صفحه ورود به سیستم  ParentVUEیا در اپلیکیشن تلیفون
هم راه تنظیم کنید.

5

ماندگاری در تحصیالت:
فارغ التحصیلی لیسه عالی
ذریعه انتقاالت موفقیت آمیز

وقتی معلم فرزندتان از طریق  ParentVUEپیامی ارسال میکند،
شام ایمیل حاوی پیام را دریافت خواهید کرد .ب رای پاسخ به این
پیام ،باید وارد حساب  ParentVUEخود شوید( .به اعالن ایمیلی
دریافتی از  noreply@fwps.orgپاسخ ندهید).
اگر ب رای کار با  ParentVUEبه کمک رضورت دارید ،از
این صفحه وب دیدن کنید https://www.fwps.org/ParentPortal
یا ایمیل بزنید به .grades@fwps.org

33330 8th Avenue South
33330 8th Avenue South
Federal Way, WA 98003
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رهنامی مشارکت
در یادگیری
سال تعلیمی 2021-22

خوش آمدید!

صنف هفتم یک دوره مهم در زندگی فرزند شام است .فرزند
شام از نظر آموزشی و اجتامعی در حال رشد است .این رهنام
مروری بر استندردهای آکادمیک و مراحل رشد عاطفی اجتامعی
است که فرزند شام امسال تجربه خواهد کرد .استندردهای
آکادمیک مهم هستند چون این اطمینان را به ما میدهند که
همه متعلامن برای موفقیت آمادهگی دارند .فرزند شام ایده های
پیچیده تری را میفهمد .هدف از این رهنام این است که به شام
کمک کند آنچه فرزندتان یاد میگیرد را درک کنید و روش هایی
را ارایه دهد که راجع به پیرشفت
و رشد فرزندتان در طول
ص ن ف 2 0 27
ی از
سال با معلم فرزندتان
صنف
صحبت کنید.

فا ر غ ا ل ت ح

ابزارهای ارتباطات دیجیتل ب رای حامیت از یادگیری در مکاتب دولتی فدرال وی
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معلومات مندرج در این راهنام در زمان چاپ ب هروز بود .قوانین فدرال ،ایالتی و محلی ممکن است بر روی ب هروزرسانی پالیسی ها و پروسیجرهای منطقه تأثیر بگذارد و
جدیدترین نسخه را میتوان در ویب سایت  www.fwps.orgیافت.
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7

هر متعلم :یک صدا .یک رویا .آیندهای روشن.

صنف 7

جدول زمانی

رهنامیی ب رای موفقیت متعلم شام

هرن های لسان انگلیسی

خواندن

•در صنوف مکتب متوسطه ،متعلامن در حین خواندن ،نوشنت ،صحبت کردن و گوش
دادن ،ایده ها را تحلیل ،تعریف ،مقایسه و ارزیابی میكنند.
•متعلامن چندین بار در هفته منت های ادبی غنی و در سطح صنف را با دقت
میخوانند.
•فصل های کتاب پی رامون مباحث و موضوعات مرتبط سازماندهی شدهاند که به
دانش افزایی و ارتباط ایده ها کمک میکنند.
•متعلامن ب رای حامیت از ایده های خود به شواهد متنی خاص از منت استناد میکنند.
•آنها با مطالعه گسرتده متون معلوماتی ،دانش محتوایی خود را ایجاد میکنند.
•متعلامن ب رای تعیین معنای کلامت جدید از رسنخ موجود در منت و بخش هایی از
کلامت استفاده خواهند کرد.
•آنها زبان ،معنا و لحن استعاری را تجزیه و تحلیل میکنند.

بورس کالج بسته
میشود

امتحان دولتی ELA :و ریاضی

راه های حامیت از متعلم خود در خانه

سپت
م رب
مو سیقی

•هر روز مدت زمانی ( 15-20دقیقه) را به فرزند خود اختصاص دهید .از
او سواالتی بپرسید ،مثل" :وظیفه خانگی امشب تان چیست؟" "چگونه
وظیفه خانگی شام با یادگیری امروز ارتباط دارد ،یا چگونه شام را ب رای
فردا آماده میکند؟"

ر یاضی

راه های گفتگو با معلم فرزند خود

•پیرشفت فرزند من در استندردهای اولویت چیست؟

•نقاط قوت و ضعف فرزند من چیست؟

راه های حامیت از متعلم خود در خانه

سا ینس
ا جتام عیا ت

•در سمسرت اول ،فرزند شام
یاد گرفت که چگونه بازی اینتیگر
( )Integer Gameرا انجام دهد.
از او بخواهید که اگر منره کل ب رابر
با  0است مقدار صحیح ناموجود بر روی
کارت را پیدا کند .از او بخواهید نحوه پیدا
کردن مقدار ناموجود را توضیح دهد.

مهارت های
تخنیکی

•از فرزند خود بپرسید که امروز در مکتب چه آموخته است و از
او بخواهید مثالی را ب رای شام نشان دهد.

صحت و فیتنس

•بهرتین منابعی که میتوانم ب رای حامیت از فرزندم در خانه
استفاده کنم چی هستند؟

وب ر

•از متعلم خود بخواهید که ژورنال شاگرد و یا نوتبوک خود را با شام
رشیک شود .از او سوال بپرسید ،مث الً" :امروز در صنف چه متنی را
خواندید یا درباره آن جر و بحث كردید؟" "آنچه امروز خوانید چگونه
به زندگی واقعی مرتبط است؟" "چی ب رای تان چالش ب رانگیز بود و
چگونه با این چالش برخورد کردید؟"

اک ت

•هر روز مدت زمانی ( 20-30دقیقه) را به فرزند خود اختصاص دهید.

م رب
نو

مترکز :تاریخ شامل غربی اقیانوس آرام و جهان
•جغ رافیه ،فرهنگ و ساختار دولتی متدن ها 600-1450 ،میالدی (دوران مشرتک)
•تاریخ ایالت واشنگنت 1854 ،تاکنون (الزامات فارغ التحصیل در رشته تاریخ شامل غربی اقیانوس آرام را
برآورده میکند)

راپور کارت ها
رفنت به خانه

دس

زمین و فضا
•مکان زمین در رابطه با منظومه شمسی ،کهکشان راه شیری و کیهان
•الگوهای چرخشی خورشید گرفتگی ،جزر و مد و فصول را توضیح میدهند.
•داده هایی که از نظریه های توضیح دهنده تشکیل و تکامل جهان پشتیبانی میکنند
•پروسه های علوم زمین منابع مورد رضورت جامعه را تأمین میکنند ،اما همچنان
باعث ایجاد خط رات طبیعی تهدیدکننده جامعه میشوند.
•بازخورد بین سیستم ها بر این اساس که انرژی حاصل از خورشید بین سیستم ها
منتقل میشود و از طریق اقیانوس و جو دوران میکند

بازگشت به شب
های مکتب/خانه
های باز

م رب

•متعلامن به درک خود از رابطه تناسب و استدالل تناسب ادامه میدهند.

•فرزند من چگونه در برآوردن استندردها در مهارت های
خواندن ،نوشنت ،صحبت کردن و گوش دادن پیرشفت میکند؟
نقاط قوت او چی هستند؟ در چه زمینه هایی باید بهبود یابد؟

کنف رانس های تحت
مدیریت متعلامن
 4و  5نومرب

ری
جنو

سمسرت  :2فربوری – جون

رشوع سال تعلیمی!
 1سپتمرب

•می توانند در سطح جهانی فکر کند ،اما اغلب منیتوانند در
سطح منطق های عمل کند؛ ب رای مثال ،نگ ران مسائل عدالت
اجتامعی هستند ،اما اغلب به یکدیگر اهمیت میدهند

کنف رانس های تحت
مدیریت متعلامن
 24و  25مارچ

ری
ربو
ف

اسمسرت  :1سپتمرب – جنوری
•متعلامن درک قبلی خود از عملیه ها با کرسها را ب رای جمع ،تفریق ،رضب و تقسیم
اعداد منطقی به کار بسته و توسعه میدهند.

•هدف توانایی خواندن مستقل فرزند من چیست؟ هدف قدرت
یک مهارت یا راهکار خاص است که فرزند شام روی آن کار
میکند تا به سطح خواندن بعدی برود.

رچ
ما

•آنها ذریعه نوشتار و گفتار چندین دیدگاه و نقطه نظر را راجع به یک موضوع
بررسی میکنند.

پایان سمسرت
اول  27جنوری

•عبارات موزون ،آهنگین و هارمونیک ساده را در شکل های  ABو  ABAایجاد میکنند که قصد و معنایی گویا را منتقل میکنند.
•ب رای ثبت کردن عبارات موسیقیایی موزون ساده و عبارات آهنگین و هارمونیک دو آکوردی شخصی ،از نوت نویسی استندرد و/یا
منادین و/یا تکنالوژی صوتی/تصویری استفاده میکنند.
•کار خود را با استفاده از معیارهای ارایه شده ذریعه معلم مانند استفاده از عنارص منتخب موسیقی و استفاده از منابع صوتی
ارزیابی میکنند.
•معیارهای ارایه شده ذریعه معلم (مانند تعبیر صحیح نوت ،دقت تخنیکی ،اصالت و عالقه) را ب رای مترین ،اصالح و تعیین زمان
آماده بودن یک قطعه ب رای اج را ،شناسایی و اعامل میکنند.
•گزینه هایی ب رای اش رتاک در باند ،ارکسرت و گروپ کر دارند.
•دانش مهارت ها ،مفاهیم ،اصول و راهکار های مرتبط با فعالیت های حرکتی را به کار میبندند.
•قیمت فعالیت فزیکی را ب رای صحت ،لذت بردن ،چالش ،اب راز وجود و تعامل اجتامعی تشخیص میدهند و رشوع به پشتیبانی از
صحت شخصی و خانوادگی میکنند.
•به معلومات صحی معترب دسرتسی پیدا میکنند و از مهارتهای ارتباطی و تصمیم گیری ب رای حامیت از صحت خود استفاده میربند.
•با استفاده از رشیک شدن اسناد و/یا ویکی ها به شکل مجازی با هم همکاری کرده و ارتباط برق رار کنید.
•از نقشه های دیجیتل ب رای توسعه درک فرهنگی استفاده میکنند.
•ب رای ایجاد یک محصول چندرسان های برنامه های مناسب را انتخاب میکنند.

آپ ر

•متعلامن یادگیری خود را ذریعه جر و بحث با پارترن و در گروپ های کوچک پردازش میکنند.

•سطح خواندن فرزند من چیست؟ آیا آن سطح پایین ت ر ،در حد
یا باالتر از سطح صنف اوست؟

•ساعت ها وقت را رصف کار با کمپیوتر ،تلیفون هم راه یا
بازی های ویدئویی میکنند

یل

•آنها میتوانند از سواالت تحقیق ب رای جمع آوری معلومات مرتبط استفاده کرده و از
آن معلومات ب رای پشتیبانی از یک ادعا استفاده کنند.

راه های گفتگو با معلم فرزند خود

ب رای مشاده تقویم منطقه ،به این وبسایت م راجعه کنید
www.fwps.org/schoolcalendar

•دخ رتان اغلب باالی روابط دوستی صمیمی مترکز میکنند؛
پ رسان اغب در گروپ های کوچک حضور پیدا میکنند

می

•متعلامن به طور منظم درباره چندین منت و منابع دیگر تحقیق میکنند تا ذریعه
نوشتار و گفتار دانش خود را راجع به یک موضوع توسعه و انتقال دهند.
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•در مورد ظاهر شخصی بسیار مشوش هستند ،اما به
نظافت محیط شخصی اهمیت منیدهند

راپور کارت ها
رفنت به خانه

•اغلب ساکت تر هستند

پایان سال
تعلیمی!  16جون

•دوست دارند وقتی در خانه هستند تنها مبانند

ون
ج

•متعلامن اشکال مختلف نوشتاری بشمول روایی ،معلوماتی و استداللی را مترین میکنند.
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نوشنت و ارتباطات

اجتامعی و عاطفی

حضور

بورسیه کالج کمک مالی دولتی را به متعلامن کم
درآمد ارایه میدهد .متعلامنی که خانواده های آنها
واجد رشایط درآمد هستند باید در طی صنوف  7یا 8
درخواست کاملی را ارسال کنند .متعلامن باید رشایط
تعهد بورسی های را مکمل کرده و  FAFSAیا WASFA
را در سال آخر دبیرستان مکمل کنند .این بورسیه،
پرداخت شهریه (در کالج های دولتی قابل مقایسه)،
برخی هزینه ها و مقداری کمک هزینه خرید کتاب را
پوشش میدهد .ب رای کسب معلومات بیشرت و ثبت نام،
مشاور دبیرستان را ببینید.

همه متعلامن وقتی در صنف ها و مکاتب
امنیت فزیکی و عاطفی را تجربه میکنند ،به
بهرتین شکل درس را می آموزند .متعلامن و
خانواده ها باید انتظار داشته باشند اقدامات ذیل
را از طرف بزرگساالن مشاهده کنند:
•ایجاد یک محیط دلپذیر ب رای حامیت از ایجاد
اعتامد و ترغیب روابط با همه خانواده ها.
•در اولویت ق رار دادن نظر متعلم و مشارکت
او در شکل گیری فرهنگ صنف و یادگیری.

رفتار و یادگیری عاطفی اجتامعی

هدف از حامیت ها و مداخالت رفتاری مثبت متناسب با فرهنگ
( )CR-PBISاین است که مکتب یک محیط یادگیری مؤثرتر ،کارآمدتر
و عادالن هتر ب رای همه متعلامن باشد .بزرگساالن با آموزش انتظارات
مناسب به متعلامن و تأیید رفتار مثبت ،باعث افزایش قابلیت پیش
بینی ،ثبات ،جو مثبت و مصئونیت همه در مکتب میشوند .مهارت های
یادگیری عاطفی اجتامعی در طول سال تعلیمی گنجانده میشوند .ب رای
کسب معلومات بیشرت راجع به  CR-PBISو یادگیری عاطفی اجتامعی در
مکتب ،با معلم یا مدیر مکتب متعلم خود به متاس شوید.

•بد خلق و حساس هستند؛ ممکن است ناگهان عصبانی
شوند؛ اغلب درمورد انصاف بحث یا شکایت میکنند
•احساسات شان به راحتی جریحه دار شده و به راحتی
میتوانند احساسات دیگ ران را جریحه دار کنند؛ فرومایگی
دایمی آنها ممکن است ناشی از احساس ناامنی یا ترس باشد

•آموزش درک ب رای اطمینان از اینکه متعلامن
ب رای رشد فکری انتظارات باالیی دارند و از
حامیت های علمی برخوردار هستند.

•هنگام خرید یا بیرون رفنت ب رای غذا خوردن ،از فرزندتان بخواهید
مالیات فروش یا انعام را برآورد کند.

طرح لیسه و ادامه تحصیل

متعلامن باید طرح دبیرستان و ادامه تحصیل خود را ترسیم کنند و
راجع به کورس هایی که منجر به تحصیالت خاص پس از دوره متوسطه،
طرح های آموزشی و کالج میشود ،معلومات کسب کنند .چ کلیست
های طرح دبیرستان و ادامه تحصیل در سطح صنوف را میتوانید در این
ویبسایت بیابید .www.fwps.org/CCR :متعلامن همچنین میتوانند
از حساب  www.MaiaLearning.comخود ب رای برنامه ریزی و کسب
معلومات بیشرت با استفاده از مکمل منودن رسوی عالقه ،ابزار برنامه
ریزی آکادمیک و جستجوی بورسیه ،کالج و حرفه استفاده کنند .به ویب
سایت  MaiaLearning.comبروید" ،ورود با  "Googleرا انتخاب کنید و
از حساب  Gmailو رمز عبور  P12خود استفاده کنید.

سوال و جواب
س :.چگونه به آمادگی متعلم خود ب رای
دبیرستان کمک کنم؟
ج :.شام میتوانید کاتالوگ کورس ها را مرور کنید
تا کورس های مورد رضورت ب رای کالج و تحصیالت
تکمیلی را درک کنید .همچنین میتوانید در رویداد
شب های برنام هریزی دبیرستان که در بهار برگزار
میشود اش رتاک کنید.
س :.چگونه میتوانم از پیرشفت فرزندم در هر
صنف که اش رتاک میکند مطلع شوم؟
ج ParentVUE :.به شام امکان میدهد متام کورس ها،
وظایف خانگی و من رات فعلی فرزند خود را مشاهده
کنید .اگر راجع به منره فرزند خود تشویش دارید ،ابتدا
از فرزندتان بخواهید که با معلم خود در آن صنف
صحبت کند .فرزند شام باید بپرسد که ب رای بهبود منره
چه کاری میتواند انجام دهد و ب رای این کار برنامه
ریزی کند .اگر هنوز مشوش هستید ،مستقی امً با معلم
فرزند خود به متاس شوید تا ببینید چگونه میتوانید از
موفقیت فرزند خود در آن صنف حامیت كنید.

عملکرد کورس
صنف های  12–10
صنف  9



گذراندن کورس های صنف  9با کسب  6اعتبار

صنف های  8-9
صنف  7–6

گذراندن کورس پیرشفته ()AP، IB، CAMBRIDGE

گذراندن الجرب 1

گذراندن کورس های  ELAو ریاضی

صنف   3خواندن در سطح صنف
صنف های   K – 2یادگیری نحوه خواندن

فارغ التحصیلی از صنف 2027
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یک روز هم
یک روز است

متعلامنی که در متام سالهای
تعلیمی حضور خوبی دارند:
هر متعلمی
•به سطح باالتری به استندرد سطح
مهم است
صنف دست پیدا میکنند
•بیشرت از بقیه از لیسه فارغ التحصیل
میشوند
•عادت های خوبی پیدا میکنند که به موفقیت در مکتب و
حرفه های آینده آنها کمک میکند
هر روز غیبت یک متعلم به طور متوسط سه روز طول
میکشد تا ج ربان کند.

تعهد ما به متعلامن و خانواده ها

•حامیت و مداخالت رفتاری مثبت در سطح
مکاتب تا همه متعلامن و بزرگساالن به
عقاید و اقدامات مشرتک خود که مکتب را
به مکانی امن و رسگرم کننده ب رای یادگیری
تبدیل میکند ،عمل کنند.

•اگر فرزند شام با یک مفهوم خاص در ریاضی دست و پنجه نرم
میکند ،شموق او باشید! از فرزند خود پشتیبانی کنید و او را
به استقامت تشویق کنید .او میتواند در ریاضی عملکرد خوبی
داشته باشد!

بورسیه کالج

•ترجیح میدهند به تنهایی یا با یک پارترن باالی یک پروژه
کار کنند

•مترکز بر همکاری متعلامن ب رای ترغیب
متعلامن به یادگیری از و کمک به همدیگ ر.
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آماده شدن ب رای کالج و حرفه

