 2يونيو 2021
مجتمع أهالي طﻼب مدارس ميلووكي العامة المحترمون،
مع اقترابنا من إنهاء عام دراسي آخر ،أعبر عن تقديري للدعم المستمر من عائﻼتنا وموظفينا خﻼل واحدة من أصعب السنوات .أتطلع
إلى ما ينتظرنا ،بد ًءا من الحماسة في هذا الصيف.
بالنسبة لنا جميعًا هنا في المنطقة ،يمثل الصيف فرصة لمواصلة التخطيط للعام الدراسي المقبل .نحن ممتنون لموافقة مجلس إدارة
مدارس ميلووكي على ميزانية المدرسة للعام الدراسي  22–2021والعودة للدوام الشخصي الكامل خمسة أيام في اﻷسبوع في
المدرسة والمشاركة في اﻷلعاب الرياضية واﻷنشطة الﻼمنهجية هذا الخريف .ستوفر إدارة التعليم في المنطقة برنامج التعلﱡم اﻻفتراضي
للعائﻼت التي تشعر بأنه الخيار اﻷفضل ﻷطفالها .سنواصل التخطيط لعام دراسي مركزه المدرسة ومحوره الطالب بهدف ضمان
حصول جميع الشباب والموظفين لدينا على الدعم الﻼزم للنجاح في الخريف.
واستعدادًا لفصلي الصيف والخريف ،سنواصل التعاون مع إدارة الصحة في ميلووكي ﻻستضافة عيادات التطعيم .تتوفر اللقاحات لكل
شخص يبلغ من العمر  12عا ًما أو أكثر .ح ِ ّمل النشرة لعرض التواريخ واﻷوقات ومواقع التطعيم لمدارس ميلووكي العامة.
بانتظارنا صيف مليء بالعمل ولدينا العديد من اﻷنشطة المتاحة لﻸهالي والطﻼب .أشجعكم على اﻻنضمام والمشاركة في هذه الفرص
الرائعة.
اﻷكاديمية الصيفية تبدأ قريبًا
اﻷكاديمية الصيفية مخصصة لجميع الطﻼب الذين يرغبون في اﻻستمتاع بالتعلﱡم والبدء بجدية في الخريف!! تفضلوا بزيارة
 mpsmke.com/summeracademyلﻼطﻼع على التفاصيل كاملة .يمكن للفصول من  K5إلى الثامن المشاركة في معسكر
لمدة ستة أسابيع مع مواضيع أسبوعية في الفن والموسيقى والرياضيات والعلوم ومحو اﻷمية .تبدأ الجلسة من  22يونيو إلى  29يوليو
ظهرا .يمكن لطﻼب المدارس المتوسطة والثانوية تعويض ما فاتهم من مقررات
من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة 12:00
ً
معتمدة أو المضي قد ًما .تتوفر جلستان :من  7يونيو إلى  2يوليو ومن  29-6يوليو من الساعة  8:30صبا ًحا وحتى  12:30ظه ًرا.
برنامج توصيل الوجبات الصيفية ﻷهالي طﻼب مدارس ميلووكي العامة  -التسجيل حتى  11يونيو
في هذا الصيف ،تمت دعوة اﻷهالي المقيمين في الرموز البريدية  53205أو  53206أو  53233للمشاركة في برنامج مدارس
ميلووكي العامة لتسليم الوجبات الصيفية .سيقدم هذا البرنامج طرود وجبات غذائية تشمل وجبات اﻹفطار والغداء في شهري يوليو
وأغسطس وسيتم التسليم ثﻼث مرات في اﻷسبوع في محطات حافﻼت مدارس ميلووكي العامة وبعض المنازل الفردية .ينمكن لﻸهالي
المقيمين في الرموز البريدية التسجيل حتى  11يونيو  2021للحصول على الوجبات!
يمكن لﻸهالي المقيمين خارج مناطق التسليم الحصول على وجبات من برنامج مدارس ميلووكي العامة لخدمة الطعام الصيفي عن
طريق استﻼم وجبات من مدارس محددة تابعة لمدارس ميلووكي العامة .الطلبات المسبقة مطلوبة .يمكن استﻼم الوجبات أيام اﻻثنين
اعتبارا من  21يونيو  .2021ستحتوي طرود الوجبات
ظهرا
واﻷربعاء والجمعة من الساعة  10:00صبا ًحا حتى الساعة 12:00
ً
ً
الغذائية المطلوبة مسبقًا على وجبات إفطار وغداء مغلفة ﻷي شخص يبلغ من العمر  18عا ًما أو أقل .في يومي اﻻثنين واﻷربعاء،
ستتضمن طرود الوجبات الغذائية وجبتي إفطار وغداء لمدة يومين .وفي أيام الجمعة ،سيتلقى اﻷطفال وجبتي إفطار وغداء ﻷيام
اعتبارا من  21يونيو .2021
الجمعة والسبت واﻷحد .ضع طلب الوجبات على الرابط http://mpsmke.com/meals
ً
فرص العمل الصيفية
 ﻻ يزال البرنامج الصيفي اكسب وتعلم لتوظيف الشباب يقبل الطلبات لهذا الصيف! يوفر البرنامج خبرات وعروض عمل
للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  14و  24عا ًما والذين يقيمون في مقاطعة ميلووكي ومدينة ميلووكي .تعلم المزيد على
الرابط .Employ Milwaukee Earn & Learn
 هل أنت طالب في إحدى مدارس ميلووكي العامة وتبحث عن عمل؟ تفحص لوحة مدارس ميلووكي لوظائف ﻷعمال الشباب !
يتم نشر العشرات من الوظائف بدوام جزئي وبدوام كامل ووظائف صيفية .تشمل الوظائف التصنيع وخدمة الطعام والرعاية
الصحية والمستودعات والمزيد .تفضل بزيارة ! MPS Youth Job Board
 تتطلع  Milwaukee Recreationإلى توفير وظائف بدوام كامل وبدوام جزئي ووظائف موسمية مثل مدربين وقادة
وموظفين ميدانيين ومدربين رياضيين ومحكمين وحكام لدعم البرامج في المدارس والمواقع المجتمعية في جميع أنحاء مدينة
ميلووكي .انظر وظائف حالية لدى .Milwaukee Recreation
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 توظيف حدائق مقاطعة ميلووكي موظفين موسميين من ذوي مجموعات المهارات العديدة لخدمة المجتمع .تفضل بزيارة
موقع ويب  Milwaukee County Parksللعثور على وظائف توفر التدريب وخبرات العمل في مجال اهتمامك.
 برنامج  Milwaukee Recreation Arts Internshipهو برنامج تدريب صيفي مدفوع اﻷجر يوفر لطﻼب
المدارس الثانوية خبرة عملية في الوظائف المتعلقة بالفنون ..تعلم المزيد حول برنامج MKE Rec Arts Internship
وقم بإكمال الطلب اليوم!
ساعات العمل الصيفية لمراكز Twilight
تقدم مراكز  Twilightبرامج وساعات طويلة في مدارس مختارة حتى يحصل الشباب في المدينة على مكان آمن للذهاب إليه في وقت
المساء .في هذا الموسم ،يتم افتتاح خمسة مراكز  Twilightللمدارس الثانوية )من سن  12إلى  18عا ًما( ومركز  Twilightواحد
)من سن  10إلى  15عا ًما( للشباب للمشاركة بأمان في اﻷنشطة اﻹثرائية وألعاب الطاولة والرياضات اﻹلكترونية وانشطة الرماية في
صالة اﻷلعاب الرياضية المفتوحة ،و  Twilightللسباحة )في القسم الجنوبي( والمزيد! تعلﱠم المزيد حول مراكز  Twilightالمفتوحة
خﻼل الصيف.
ساعات العمل الصيفية للمراكز الجامعية والمهنية
فريق عمل المراكز الجامعية والمهنية لمدارس ميلووكي العامة متاح طوال الصيف لدعم الطﻼب في الفصول من  6إلى ) 12وما
بعدها( من خﻼل الدعم الجامعي والمهني مجانًا .توقف في أقرب مركز جامعي ومهني للحصول على المساعدة الجامعية والمهنية!
أربعة مواقع مفتوحة هذا الصيف من اﻻثنين إلى الجمعة ،من الساعة  9:00صبا ًحا حتى  3:00مسا ًء .لمزيد من المعلومات حول
البرامج الصيفية وساعات العمل اﻻفتراضية ،يرجى زيارة .mpsmke.com/CACC
فرص برنامج  MKE Recللشباب والبالغين والعائﻼت
على مدار العام ،يوفر برنامج  Milwaukee Recreationللمجتمع بأكمله أنشطة ترفيهية وإثرائية آمنة وممتعة وبأسعار معقولة.
العديد من البرامج مجانية أو منخفضة التكلفة ،و منح الشباب متوفرة .يتم تقديم برامج إضافية خﻼل أشهر الصيف ،مما يمنح اﻷطفال
والعا ئﻼت المزيد من الفرص لديمومة النشاط ،واكتشاف وسائل التسلية الجديدة ،وخلق ذكريات تدوم مدى الحياة .التسجيل للصيف
متوفر اﻵن.
رعاية اﻷطفال الصيفية ميسورة التكلفة
سيوفر برنامج  Milwaukee Recreationرعاية أطفال ميسورة التكلفة هذا الصيف في ما يقرب من  70موقعًا في جميع أنحاء
المدينة .سيتم افتتاح المواقع في تواريخ مختلفة في يونيو وتختلف اﻷسعار حسب الموقع .اعثر على المزيد من المعلومات و خارطة
المواقع التفاعلية على الرابط .mkerec.net
القراءة الصيفية
 MPS Reads خﻼل الصيف! تحقق في بداية كل شهر للحصول على توصيات حول الكتب ،أو ُ
شق طريقك خﻼل اﻷشهر
ضا اقتراح كتبك المفضلة للقائمة.
السابقة .يمكنك أي ً
 انضم إلى برامج القراءة الصيفية في مكتبة ميلووكي العامة للشباب والمراهقين والبالغين.
شكرا للجميع على العمل لتحقيق أقصى استفادة من هذا العام الدراسي .دعونا نقوم بدورنا لضمان صيف آمن ومثمر!
ً
مع خالص التمنيات،
د .كيث ب .بولس
مدير عام المدارس
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