
 K-4 الصفوف
 الصیف  مستكشف

 المستكشفون األوائل ك 

تم تصمیم ھذا البرنامج لتلبیة احتیاجات التعلم المحددة للطالب الذین یدخلون روضة األطفال أو ینتھون منھا للتو ، وھو 

الدراسي. سیستكشف الطالب مصمم لتعزیز المھارات األساسیة في القراءة والكتابة والحساب التي یتم تقدیمھا خالل العام 

األفكار الكبیرة من المناھج الدراسیة مع المرح ، والحیاة الواقعیة ، والتدریب العملي على الفرص أثناء مشاركتھم في تعلم 

القراءة والكتابة والحساب. سیشارك الطالب أیًضا في أنشطة االستفسار الیومیة في الھواء الطلق والتعلم القائم على اللعب مع 

 التشجیع على التفاعالت االجتماعیة المدعومة. 

 1/2 والكتابة القراءة مستكشفو
تم تصمیم ھذا البرنامج لتعزیز ومراجعة مھارات القراءة والكتابة واللغة الشفویة للطالب الذین أكملوا لتوھم الصف األول أو  

المنھجیة من خالل تكامل مجاالت الموضوعات مثل العلوم ،  الصف الثاني العام الدراسي. سیتم استكشاف "األفكار الكبیرة" 

واالجتماعیة ، والفنون. ستتاح للطالب فرص الستكشاف الموضوعات من خالل أنشطة محو األمیة وذات المغزى. سیشارك 

الجتماعیة الطالب أیًضا في االستفسار الخارجي الیومي وأنشطة التعلم القائمة على اللعب مع التشجیع على التفاعالت ا

إن االستمتاع وتكوین صداقات جدیدة واالستمتاع بالوقت في الھواء الطلق أثناء ممارسة مھارات القراءة والكتابة   المدعومة.

 ! 1/2ھو محور تركیز برنامج القراءة والكتابة للصف  

 3/4 والكتابة القراءة مستكشفو
للغة الشفویة التي یتم تناولھا خالل العام الدراسي للطالب الذین  تم تصمیم ھذا البرنامج لتعزیز مھارات القراءة والكتابة وا

أكملوا للتو الصف الثالث أو الرابع. ، والفنون. ستتاح للطالب فرص الستكشاف الموضوعات من خالل أنشطة محو األمیة 

اللعب مع التشجیع على  وذات المغزى. سیشارك الطالب أیًضا في االستفسار الخارجي الیومي وأنشطة التعلم القائمة على 

 التفاعالت االجتماعیة المدعومة. 

القراءة  إن االستمتاع وتكوین صداقات جدیدة واالستمتاع بالوقت في الھواء الطلق أثناء ممارسة مھارات 

 ! 4/ 3والكتابة ھو محور برنامج مستكشفي محو األمیة للصف 
 1/2 العددیون  المستكشفون

الطالب الذین أكملوا للتو العام الدراسي للصف األول أو الثاني فرًصا لمراجعة وتعزیز بعض  سیوفر ھذا البرنامج لجمیع 

مھارات الحساب األساسیة التي یتم تناولھا بطریقة ممتعة وذات مغزى. سیتم استكشاف المھارات الحسابیة من خالل تكامل  

 خبرات العملیة وحل المشكالتمجاالت المواد مثل العلوم والدراسات االجتماعیة والفنون وتشمل ال
 استفسارات. سیشارك الطالب أیًضا في التعلم الیومي في الھواء الطلق والقائم على اللعب مع زیادة فھمھم لمفاھیم الحساب.



إن االستمتاع وتكوین صداقات جدیدة واالستمتاع بالوقت في الھواء الطلق أثناء بناء مھارات الحساب وممارستھا ھو محور  

 ! Numeracy Explorers Grade 1/2برنامج 

 3/4 العدد  مستكشفات
الرابع فرًصا لمراجعة وتعزیز لتوھم العام الدراسي في الصف الثالث أو  سیوفر ھذا البرنامج لجمیع الطالب الذین أتموا

بعض مھارات الحساب األساسیة التي یتم تناولھا بطریقة ممتعة وذات مغزى. سیتم استكشاف المھارات الحسابیة من خالل  

تكامل مجاالت الموضوعات مثل العلوم والدراسات االجتماعیة والفنون وتشمل الخبرات العملیة واستفسارات حل المشكالت. 

 ب أیًضا في التعلم الیومي في الھواء الطلق والقائم على اللعب مع زیادة فھمھم لمفاھیم الحساب.سیشارك الطال
إن االستمتاع وتكوین صداقات جدیدة واالستمتاع بالوقت في الھواء الطلق أثناء بناء مھارات الحساب وممارستھا ھو محور  

 الحساب لمستكشفي 3/4 للصف برنامجنا

 : 4/ 3و  1/2باللغة الفرنسیة للصفوف االستكشافات 
یوفر ھذا البرنامج للطالب المسجلین في برنامج االنغماس الفرنسي فرًصا لتطویر وتوسیع مجموعة مھاراتھم في جمیع 

مجاالت فنون اللغة الفرنسیة. یتم استكشاف الوحدات ذات الطابع الخاص مع مواضیع متكاملة ، وفرص عملیة ھادفة وممتعة  

لتفاعل مع محو األمیة الفرنسیة. في ھذه الدورة ، سیشارك الطالب في األنشطة الخارجیة الیومیة واالستعالم والتعلم للطالب ل

 . القائم على اللعب
إن االستمتاع وتكوین صداقات جدیدة واالستمتاع بالوقت في الھواء الطلق أثناء تطویر مھاراتك في اللغة الفرنسیة ھو التركیز  

 ! 3/4و  1/2للصفوف    Explorations en Francaisفي برنامج 

Leq'à:leqel,   
 Gr. 1-3 األمیة ومحو األرض استكشاف

تم تصمیم ھذا البرنامج الستكشاف التعلم واللغة من خالل ثقافة السكان األصلیین. ھذا الفصل مفتوح لجمیع الطالب مع إعطاء 

العرض فرًصا عملیة ھادفة للطالب للمشاركة في محو األمیة والمشاركة في  األولویة للمتعلمین من السكان األصلیین. سیشمل 

 األنشطة الثقافیة للسكان األصلیین في بیئة ممتعة في الھواء الطلق واللعب.

استمتع ، وانخرط في ثقافة السكان األصلیین ، وكون صداقات جدیدة ، واستمتع بوقتك في الھواء الطلق أثناء بناء مھارات  

 میة وممارستھا! محو األ
 

 
 الصیف مستكشفو  الثامن إلى الخامس الصف من



أسابیع. سیتألف كل برنامج  3رفاھیة الطالب وبناء المھارات ھو األساس لبرنامج االستكشاف القائم على االستفسار ومدتھ 

حول فكرة كبیرة من المناھج من محو األمیة المركزة ، أو تعلیم الحساب ، ویزود الطالب بتجربة تعلیمیة عمیقة ذات مغزى 

 . الدراسیة اإلقلیمیة. سیتم دمج النشاط البدني الیومي ومبادئ التعلم الخاصة بالسكان األصلیین في كل مجتمع تعلیمي
 الثامن - الخامس للصف الطلق الھواء في تجربة ، لیكل: لقعة

السكان األصلیین. سیوفر برنامج التعلیم في الھواء الطلق  تم تصمیم ھذا البرنامج الستكشاف التعلم من األرض من خالل ثقافة 

ھذا للطالب الفرصة للتعرف على محیطھم وممارسات التجمیع التقلیدیة والحفاظ على بیئتنا. سیحظى الطالب بفرصة تعلیمیة 

 عملیة الكتشاف المسارات المحلیة والنباتات والحیوانات. دعنا نحصیك في بعض المغامرات الخارجیة
!  

 8-6 للصفوف الموسیقي األداء فنون

سیوفر برنامج الفنون المسرحیة الموسیقیة للطالب فرصة لتحسین مھاراتھم الموسیقیة والفرقة. یجب أن یتمتع الطالب بخبرة  

قد  الفرقة وأن یتعلموا العزف على المقطوعات الموسیقیة الجدیدة. سینتھون برنامجھم بأداء موسیقي. احترس من موزارت ، 

 یكون لدیك بعض المنافسة!

 8-5الفنون المسرحیة للصفوف 
سیوفر برنامج الفنون المسرحیة للطالب الفرصة لتعزیز مھاراتھم في التمثیل واألداء. سیركز تعلم الطالب على التعبیر 

حي یتناسب مع كل واالرتجال والعرض التقدیمي أثناء استكشافھم ألشكال واتفاقیات الدراما. سینھون برنامجھم بأداء مسر

 آمالك وأحالمك في برودواي. 

 الثامن - الخامس للصفوف البصریة الفنون

سیوفر برنامج الفنون البصریة للطالب الفرصة لصقل مواھبھم الفنیة. سیتعرف الطالب على الفنانین المحلیین والعملیة الفنیة  

الخاصة بھم. سیعملون على مھارات التعاون أثناء عملھم معًا على  والسماح إلبداعھم بالتدفق من خالل تصمیم القطع الفنیة 

 تحفة جداریة نھائیة. ما ھي اإلبداعات اإلبداعیة التي یمكنك إنشاؤھا؟

 8 - 5 للصفوف الروبوتات

  سیوفر برنامج الروبوتات للطالب فرصة لتعلم الترمیز والروبوتات وتطویر التفكیر العقالني وصنع القرار. سیساعد ھذا 

الطالب أیًضا   البرنامج في البناء على مھارات بناء الفریق لدى الطالب أثناء عملھم معًا إلكمال التحدیات الممتعة. سیتعلم

 عن البرمجة المحو األمیة من خالل منصات اإلنترنت مثل سكراتش. نحن نتطلع إلى توظیف مستقبل إیلون ماسك!
 الثامن إلى الخامس الصف من الغذاء دراسات

 



سیوفر برنامج دراسات الطعام للطالب فرصة للتعرف على إعداد الطعام أثناء إكمال الوصفات. سوف یستكشفون األطعمة  

متعددة الثقافات والعرقیة ویتعلمون كیفیة تحضیرھا. ستتم تغطیة القراءة والكتابة والقیاس والتحویل طوال ھذه األسابیع 

 في أبوتسفورد؟الثالثة. ھل لدینا أي خبیر طھاة 

 والریاضیات  والھندسة والتكنولوجیا العلوم في 8 إلى 5 من الصفوف

للطالب الفرصة لتعلم كیفیة التفكیر النقدي لحل المشكالت التي تتضمن بناء الھیاكل ، باستخدام  STEMسیوفر برنامج 

األدوات والتصمیم. ستكون ھناك تحدیات أسبوعیة تشمل العلوم والتكنولوجیا والھندسة واإلبداع والریاضیات. إذا كنت تحب 

 لك.التفكیر والرسم والبناء ، فقد یكون ھذا البرنامج مناسبًا 

 الثامنتعبیرات الغمر الفرنسیة من الصف الخامس إلى 
سیوفر برنامج االنغماس الفرنسي للطالب فرصة لتحسین مھارات التحدث باللغة الفرنسیة ومھارات القراءة والكتابة.  

یجب أن یكون   سیركزون على المحادثات واألنشطة وتقنیات االرتجال لتعلم المزید من المفردات والتنغیم والنطق الصحیحین.

 ؟" Voulez-vous parler avec moiالطالب مسجلین حالیًا في برنامج منطقة الغمر الفرنسیة. " 
 


