المنطقة التعليمية
لمدارس ديترويت
المجتمعية العامة

نرتقي جميعًا .عندما يرتقي الطال ب
الطالب

مكاتب الرياضيات ومشاركة العائلة
والمجتمع تقدم

دروس رياضيات يوريكا
للعوائل

تنطلق في

9.14.20
قري ًبا ج ًدا!
سلسلة دروس رياضيات يوريكا للعوائل
عبارة عن سلسلة إفتراضية من  18جلسة من شأنها:
تحسين فهم أولياء األمور واألوصياء للمفاهيم واإلستراتيجيات الرئيسية في دروس

رياضيات يوريكا من خالل التعاون مع المعلمين الرئيسيين في المنطقة التعليمية لمدارس
ديتروت المجتمعية العامة()DPSCD
 تقوية قدرة أولياء األمور واألوصياء على دعم اإلكتساب المعرفي الضروري لدروس
الرياضيات ألطفالهم على مستو الص الدراسي وتحسين مستو اإلنجاز فيها
 تعزيز المفاهيم التي يتم تدريسها في الص  ،حتى يتمكن اآلباء واألوصياء من إجراء
مناقشات مع أطفالهم حول دروس الرياضيات في المنزل
لمعرفة المزيد عن ذلك ،يرجى النقر أو زيارة الموقع WWW.DETROITK12.ORG
أو الموقع HTTPS://WWW.DETROI TK12. ORG/ DOMAI N/ 4035

دروس رياضيات يوريكا
للعوائل
تعلم كيفية دعم فهم طفلك للرياضيات على مستو الص  .سو تستكش سلسلة جلسات الرياضيات التي يقودها المعلمون الرئيسيون
اإل ستراتيجيات الرئيسية في رياضيات يوريكا ( )Eureka Mathوتوفر نصائح لعائلتك إل ستخدامها في المنزل .إضافة إلى ذلك ،سو
ت تبع جلسة العرض التقديمي للرياضيات يوم اإل ثنين بساعات مكتبية يوم الخميس حيث يمكن للوالدين مناقشة والتد ُّرب على المواضيع
التي يتم تقديمها خالل جلسة الرياضيات.

يتم عقد جميع الجلسات إ فتراضيً ا (عبر اإلنرنت) على برنامج مايكروسوفت تيمز (.)Microsoft Teams
الرجاء إختيار المرح لة الدراسية لإلنضمام إليها في الوقت المحدد.

نشجع أولياء األمور على حضور جميع الجلسات !

جلسات الرياضيات ليوم اإلثنين

جلسات المكتب ليوم الخميس

 14أيلول/سبتمبر

 24أيلول/سبتمبر

 5تشرين األول/أكتوبر

 22تشرين األول/أكتوبر

 2تشرين الثاني/نوفمبر

 19تشرين الثاني/نوفمبر

 7كانون األول/ديسمبر

 17كانون األول/ديسمبر

 11كانون الثاني /يناير

 21كانون الثاني /يناير

 1شباط/فبراير

 11شباط/فبراير

 1آذار/مارس

 18آذار/مارس

 5نيسان/أبريل

 15نيسان/أبريل
 20آيار/مايو

 3آيار/مايو
إتصل بالرقم +1 313-462-2305 :
 5:30مسا ًء  6:00 -مسا ًء
المرحلة الدراسية الروضة ()K
رقم دخول المؤتم ر 44 3 849 839# :

 6:15مسا ًء  6:45 -مسا ًء
المرحلة الدراسية 1

المرحلة الدراسية 2

رقم دخول المؤتمر8 27 497 847# :

المرحلة الدراسية 3
رقم دخول المؤتمر573 455 794# :

 7:00مسا ًء –  7:30مسا ًء
رقم دخول المؤتمر88 2 563 215# :

المرحلة الدراسية 4

المرحلة الدراسية 5

رقم دخول المؤتم ر260 683 325# :

رقم دخول المؤتمر134 615 360# :

المرحلة الدراسية 6

المرحلة الدراسية 7

رقم دخول المؤتمر319 109 685# :

رقم دخول المؤتمر335 867 998# :

المرحلة الدراسية 8
رقم دخول المؤتم ر422 545 889# :

* لطلب مترجم شفوي ،الرجاء النقر فوق الرابط ثم إمأل هذه اإلستما رة.
للمزيد من المعلومات
الرجاء اإل تصال بـ :

د اون ستيوارت
dawn.stewart@detroitk12.org

أليشيا براون
alicia.brown02@detr oitk12 .org

نرتقي جميعًا .عندما يرتقي الطالب
ال تمارس المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة ) (DPSCDأي تمييز على أساس ال ِعرق ،أو اللون ،أو األصل القومي ،أو الجنس ،أو التوجه الجنسي ،أو التحول الجنسي ،أو اإلعاقة ،أو العمر ،أو
الدين ،أو الطول ،أو الوزن ،أو المواطنة ،أو الحالة االجتماعية أو األسرية ،أو الحالة العسكرية ،أو النسب ،أو المعلومات الوراثية ،أو غيرها من الفئات المحمية بموجب القانون ،في برامجها وأنشطتها التعليمية ،بما
في ذلك التوظيف وعمليات القبول .لديك استفسارات؟ لديك مخاوف؟ تواصل مع منسق الحقوق المدنية على الرقم  (313) 240-4377أو البريد اإللكتروني dpscd.compliance@detroitk12.org
أو العنوان . 3011 West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202

