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Century  st21 مركز التعلم المجتمعي 

 
 مقدمة لبرامج القرن

21: 
 

( من خالل تدفق تمويل Century  st21مركز التعلم المجتمعي للقرن الحادي والعشرين ) برامج يتم تمويل

اتحادي مخصص لما بعد المدرسة والصيف والمساء وعطالت نهاية األسبوع وفرص التعلم الموسعة للطالب 

 في المدارس الثانوية الثالث في منطقة مدينة يوتيكا.
 

21أهدافك كمشارك في برامج القرن
ل التحسين في: درجات االختبار، ودرجات الفصول الدراسية، ومعدل تشم  

التخرج، والسلوك اإليجابي والمشاركة األسرية. يتم تدريس البرامج من قبل مدربين معتمدين يتم تقييمهم 

 بانتظام من قبل مقيم مستقل.

 

 الغرض من برامج القرن
ST

21
: 

 
رين برامج إثراء الطالب بعد المدرسة في كل مدرسة من الساعة والعش التعلم المجتمعي للقرن الحادي يوفر مركز

مساء كل مساء. سيشارك الطالب المعرضون لمخاطر عالية في جرعة تراكمية  5مساء حتى الساعة  3

قدرها تسعون ساعة في السنة لزيادة مكاسبهم القابلة للقياس في األكاديميين والمهارات االجتماعية 

 والسلوكية. 
 

وعة واسعة من الفرص األكاديمية واإلثراء للطالب تتماشى مع معايير التعلم التي تعمق مشاركة هناك مجم

 الطالب. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 البرامج األكاديمية:
 



 
القرن الحاديالمعلمون المعتمدون في والية نيويورك هم معلمو

والعشرون الذين يجرون دروسا تتماشى مع   

 ولديها خطة دروس يومية. NYSمعايير التعلم في 
 

Century Instructors  st21  يتواصلون بانتظام مع المعلمين النهاريين ، بما في ذلك مشاركة خريطة

 والنجاح.  منهج مستوى الصف. تعزز هذه البرامج األكاديمية التعلم النهاري وتساعدك على المضي قدما

 
 

 برامج إثراء الشباب:
 

خالل اليوم الدراسي. هذه البرامج توسع في تعلم الطالب بطرق  Century  st21عادة ال توجد برامج اإلثراء 

 قد تختلف عن الطرق المستخدمة خالل اليوم الدراسي. 
 

جديدة وناشئة إلى هذه البرامج تفاعلية وتركز على المشروع. فهي تعزز تعليمك من خالل جلب مفاهيم 

 الواجهة أو باستخدام المفاهيم القائمة بطرق جديدة ومبتكرة.
 
قد تبدو هذه البرامج ممتعة بالنسبة لك ، ولكنها أيضا تنقل معرفة جديدة وفريدة من نوعها ليست واضحة 

 دائما أثناء فصول النهار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األكاديمية والشبابية التالية: Century  st21يمكنك التسجيل والمشاركة في أي من برامج إثراء 

 

 تدريس مكثف في جميع المواد األكاديمية الرئيسية  •

 محو األمية المالية وإدارة األموال  •

 االستكشاف الوظيفي واالستعداد الكلية  •

 برامج الروبوتات وعلوم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات •

 سلسلة التصميم ثالثي األبعاد  •

 وكم قفوا! برامج مكافحة العنف أرج •



 

 المسرح والفنون األدائية  •

 تعليم الشخصية  •

 برامج تدريب رواد األعمال،  •

 الصحة / العافية / اللياقة البدنية ،  •

 وظائف وتدريب المهارات الحياتية,  •

 برامج تعلم المجتمع والخدمة. •

ادي والمناهج الدراسية النهارية. يتم تعيين والعشرين وتنسق مع اليوم الدراسي الع القرن الحادي تتماشى برامج

 و "جديلة" النهار وبعد األنشطة المدرسية معا.  21المعلمين المعتمدين كمدربين القرن 

 
 برامج القرن:  ST21الطالب في 

 
، دون أي رسوم. 12إلى  7والعشرين لجميع الطالب، من الصفوف من  برامج وخدمات القرن الحادي يتم تقديم

يلتحقوا بإحدى المدارس الثانوية الثالث، بما في ذلك مدرسة بروكتور الثانوية ومدارس دونوفان  ويجب أن

 البرامج إذا كانوا مسجلين.   Century  st21وكينيدي المتوسطة. ال يتم استبعاد أي طفل من 

 

 
 
 
 
 
 

 برامج القرن: ST 21  ساعات وأيام من

 
يونيو من كل عام. تعمل البرامج  30الحادي والعشرين في سبتمبر وتستمر في العمل حتى  القرن تبدأ برامج

 مساء وتتبع تقويم منطقة مدرسة مدينة يوتيكا.  5إلى  3من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 
إلى أسبوع، تتوفر الحافالت لبرامج ما بعد المدرسة لجميع الطالب. أيام النقل، كما هو محدد، ثابتة من أسبوع 

وهي سارية المفعول لمدة عام دراسي كامل. إذا كان ال بد من إجراء تغييرات في النقل، يتم ذلك ويتم إخطار 

 الطالب على الفور.  
 

21هناك مراكز موارد الوالدين التي تعمل بعد المدرسة في كل مدرسة القرن
لمساعدة الطالب مع أي مشاكل   

ة التعلم األسري في المساء التي تجمع الطالب وأولياء األمور / األسر معا أو قضايا أو مخاوف. وتعقد سلسل

 لتعلم مهارات جديدة لتعمل بشكل أكثر فعالية كوحدة عائلية.      

 
ST21  :القرن التسجيل البرنامج 



 

 
، 3ة المدرسة، على القنا يوم من st1البرامج واألحداث للطالب من  Century  st21يتم توفير معلومات حول 

 في مراكز أولياء األمور وفي اإلشعارات التي يتم إرسالها إلى الوطن.
 

في بداية سبتمبر من كل عام ، بمجرد بدء الدراسة. يجب أن يتم  Century  Stبرنامج 21يبدأ التسجيل في 

برامج منإكمال نموذج تسجيل الطالب وتوقيعه من قبل والد الطالب / ولي أمره كل عام. ال توجد تكاليف ألي 

القرن
الحادي

يتم تقديم الوجبات الخفيفة لجميع الطالب كل يوم مجانا. إذا   والعشرين وال يتم استبعاد أي طالب.  

 والعشرين. برنامج القرن الحادي كنت غائبا عن اليوم الدراسي العادي، ال يسمح لك بحضور
 
 
 
 
 
 
 

ST21  :القرن حضور الطالب 
 

والعشرين ثالث ساعات في األسبوع لمدة ثالثين أسبوعا لما  يشارك الطالب في برامج القرن الحادي من المتوقع أن

 مجموعه تسعين ساعة خالل العام الدراسي.
 
سيتم اتباع سياسة حضور يلتزم بها المعلمون والتي تشمل الطالب والمدرس الذي يقوم بتسجيل الدخول 

 ذلك، سيكون لدى المدرس خطة درس ليتبعها لكل جلسة.والخروج لكل فصل دراسي. باإلضافة إلى 
 

 مدونة قواعد السلوك:
 

من هو خلق بيئة ما بعد المدرسة حيث يشعر كل طالب باألمان وقادر على التعلم.  Century  st21التركيز 

المتوقع أن يتصرف جميع طالب
القرن الحادي

 والعشرين بشكل مناسب قبل وأثناء الجلسات.  
 

المتثال لمدونة قواعد السلوك الخاصة بمنطقة مدرسة مدينة يوتيكا التي يمكن العثور عليها على يجب عليك ا

 موقع الويب الخاص بالمنطقة. وتشمل هذه التوقعات ما يلي:
 

 احترام حقوق اآلخرين وممتلكاتهم •

 حل النزاع سلميا دون قتال •

 كن مهذبا مع جميع الطالب والمعلمين •

 ل جلسة صف تسجيل الدخول والتنهد لك •

 العناية المناسبة بجميع محتويات الفصول الدراسية •

 ال تركض في القاعات أو داخل غرف الصف •



 

 استخدام اللوازم المدرسية بحكمة •

 االستخدام السليم للمعدات التكنولوجية ورعايتها  •

 

 
 
 
 
 

 إجراءات الطوارئ وطوارئ السالمة:
 

في حالة إصابة أي مشارك بأي شكل من األشكال ، يتم استدعاء الممرضة وجلبها للحضور ويتم إخطار الوالد 

على الفور. جميع موظفي المدرسة بعد اعتماد في اإلنعاش القلبي الرئوي واإلسعافات األولية. للتدخل الطبي 

 ور.على الف 911باالتصال بالرقم  Century  st21سيقوم موظف األمن في 

 
في حالة وجود حالة طوارئ تتعلق بالسالمة ، ستقوم منطقة مدرسة مدينة يوتيكا بإرسال إشعار على الفور 

 على موقعها على الويب ومكالمة هاتفية ووسائل إعالم ومصادر إعالم أخرى. 
 

 :CENTURY  st21إلغاء برنامج 
 

 أيضا. Century  st21برامج إذا تم إغالق المدرسة بسبب سوء األحوال الجوية ، يتم إلغاء 

 
يمكن العثور على معلومات حول إغالق المدارس على محطات األخبار واإلذاعة المحلية وعلى قناتنا التعليمية 

3 . 

 

 الفصل واالستالم:
 

Century  st21  انتهت.21المدربين مرافقة طالبهم إلى الحافلة بعد جلسات القرن
   Century  st21 

Security .لن تغادر كل ليلة حتى يتم فحص الغرف وطرق القاعة 
 
من المفهوم أن هناك أوقاتا تنشأ فيها حالة طوارئ وقد ال يتم التقاطك في الوقت المناسب. إذا كان والديك 

يعرف أنهم سوف يتأخرون عند فصلك، يجب عليهم االتصال بمسالم المدرسة. سيتم بذل كل جهد ممكن 

 تصال بالوالد إلبالغه في حالة عدم استالمك وسينتظرك األمن حتى يأتي والدك للحصول عليك. لال
 
 
 
 

 



 

 بعد تدريبات السالمة المدرسية

 

يجب أن يكون لدى معهد تدريب األعمال بالشراكة مع منطقة مدرسة مدينة يوتيكا التدريبات 

  st21التالية بعد السالمة المدرسية الموثقة لالمتثال لواليات منح مركز التعلم المجتمعي 

Century. 

 

 سجالت المأوى في المكان: .1

 مرة واحدة في السنة بعد المدرسة

 

 تدريبات اإلخالء أو الحريق: .2

 في الخريف 1

 في الربيع 1

 خالل فصل الصيف 2

 

 تأمين التدريبات: .3

 في الخريف 1

 في الربيع 1

 مرة واحدة خالل فصل الصيف

 

 

 

 

مشاركا من القرن21اإلشراف الفعال على 
 الحادي والعشرين  

 



 

Century  st21  المجتمع التعلم يجب أن يرافق المشاركين في مركز الكبار المعتمدة (قائد

الفريق، المعلم المعتمد، مدير و / أو األمن) في جميع األوقات من نهاية اليوم الدراسي العادي 

 يجب اتباع الخطوات التالية:  المدرسة.برنامج ما بعد حتى يتم االفراج عنهم في فصل 

في كافتيريا لتناول الوجبات الخفيفة مع إشراف   المشاركين فصل يتم  اليوم الدراسي العادي: نهاية

 معتمد من البالغين*

 مع إشراف معتمد من ما بعد المدرسةبرنامج المشاركون يصرفون النظر عن  وقت بدء البرنامج:

  البالغين

 المعتمد* والحضور فورا مع معلمهم   تسجيل الدخول  بدء البرنامج: يتم

* إذا كان يجب على الطالب المغادرة ألي سبب من األسباب أثناء انعقاد البرنامج الستخدام 

أو   المعتمدأو المعلم)قائد الفريق أو المسؤول، يجب على مشرف بالغ معتمدأو ألي سبب آخر دورة المياه

 األمن( مرافقة الطالب إلى وجهته.*

جيل الخروج ويرافقهم شخص بالغ معتمد إلى حافالتهم يقوم المشاركون بتس نهاية البرنامج:

 المناسبة.

 

 


