چه انتظاری از شرکت در برنامه های آکادمی زبان دارید؟
.1
.2
.3

دانش آموزان با شرکت در این برنامه ها میتوانند مهارتهای اجتماعی زبان انگلیسی خود را توسعه و بهبود بخشند.
دانش آموزان با شرکت در این برنامه ها میتوانند مهارتهای آکادمیک زبان انگلیسی خود را توسعه و بهبود بخشند.
دانش آموزان با شرکت در این برنامه ها میتوانند مهارتها و دانش علمی خود را در دروس ریاضی ،علوم و علوم اجتماعی توسعه و بهبود بخشند.

مزایای شرکت در برنامه های آکادمی زبان برای دانش آموزان چیست؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

با بهره گیری از روشهای جامع و تخصصی آموزش زبان و تمرکز بر بیشینه سازی استعدادهای منحصر به فرد هر یک از افراد ،دانش آموزان
میتوانند با سرعت بیشتری زبان انگلیسی را فرا بگیرند.
دانش آموزان از مزایای شرکت در کالسهای آموزشی پیشرفته زبان انگلیسی همراه با معلمان بسیار با تجربه و تحصیل کرده بهره مند شوند..
دانش آموزان میتوانند مهارتهای زبانی خود را در زمینه های گفتار ،نوشتار ،شنیدار و خواندن بهبود بخشند.
دانش آموزان میتوانند از خدمات پشتیبانی این مرکز به زبان مادری خود بهرمند شوند.
جهت تسریع بخشیدن در سطح یادگیری زبان و پیشرفت تحصیلی ،دوره های ارائه شده بسیار دقیق و حساب شده خواهند بود.
دانش آموزان میتوانند از خدمات مشاوره آموزشی در مدرسه و همچنین در منزل بهرمند شوند.
دانش آموزان میتوانند دوستان خوبی در مدرسه و همچنین در آکادمی زبان پیدا کنند.
در طول این برنامه سطح پیشرفت آکادمی دانش آموزان به دقت بررسی خواهد شد.

آکادمی زبان چگونه فعالیت میکند؟
.1

تمامی محصالن و زبان آموزان نیازمند ارتقاع سطح آکادمیک زبان انگلیسی ،میتوانند در کالسهای مرکز آکادمی زبان ناحیه  155واقع در
دبیرستان کریستال لیک سنترال شرکت کنند .این کالسها هر روزه از زنگ اول تا زنگ چهارم دایر خواهند بود.

.2

دانش آموزان میتوانند روزانه از زنگ ششم تا زنگ نهم در محل مدرسه خود نیز در این کالسها شرکت کنند.

.3

در ایالت ایلینوی شرکت دانش آموزان در این کالسها تا زمان قبول شدن در امتحانات اکسس (تست ارزیابی مهارتهای زبانی) که هر ساله
در ماه فوریه اجرا میگردنند الزامی است.

.4

فعالیتهای فوق برنامه و کالسهای ورزش در مدرسه خود دانش آموزان برقرار خواهد بود.

انتقال دانش آموزان از مدرسه خود تا دبیرستان کریستال لیک سنترال چگونه انجام می پذیرد؟
دانش آموزان هر روز از محل تعیین شده  /ایستگاه همیشگی اتوبوس برداشته و مستقیما به دبیرستان کریستال لیک سنترال انتقال میابند .دانش
آموزان بعد از زنگ چهارم به مدرسه خود انتقال یافته و بعد از صرف نهار بقیه کالسهای خود را تا انتهای روز ادامه خواهند داد.

در صورت نرسیدن به اتوبوس چه اتفاقی میافتد؟
حضور به موقع دانش آموزان در محل و زمان انتقال بسیار مهم میباشد و در صورتی که دانش آموز به اتوبوس نرسید ،بایستی توسط والیدن خود به
محل دبیرستان کریستال لیک سنترال انتقال یابد.
موفقیت در دروس آکادمیک با حضور به موقع در ایستگاه اتوبوس شروع میگردد.
در صورت دیر رسیدن به کالس درس ،غیبت یا تاخیر دانش آموز ثبت میگردد و پس از سه بار تاخیر ،گزارش مربوطه به مدرسه اصلی دانش آموز ارسال
خواهد شد و دانش آموز خاطی بایستی بعد از پایان ساعات کالس در مدرسه اصلی خود بماند.

شروع کالسها در روز دوشنبه چگونه خواهد بود؟
در روزهای دوشنبه (در طول سال تحصیلی) دانش آموزان پس از ورد به مدرسه در ساعت  7صبح ،ساعت اول را در سالن مطالعه سپری خواهند
کرد .در این یک ساعت دانش آموزان فرصت خواهند داشت تا تکالیف خود را کامل کنند ،به مربیانی که در سالن مطالعه حضور دارند کمک کنند و یا از
کامپیوتر و اینترنت استفاده کنند .در طول این ساعت ،دانش آموزان سطوح باالتر میتوانند به همکالسیان خود به صورت تک به تک در پیشبرد و فهم
دروس کمک کنند .عالوه بر آن در روز دوشنبه ،دانش آموزانی که در هر یک از امتحانات یا آزمون های طول سال غیبت داشته اند ،میتوانند در این روز
آنرا مجددا تکرار کنند.
حضور در سالن مطالعه برای تمام دانش آموزان مرکز آکادمی الزامی است.

شرایط دانش آموزانی که به دلیل بیماری نمیتوانند در کالس حضور داشته باشند چیست؟
در طول هر نیمسال تحصیلی ،هر یک از دانش آموزان حداکثر میتوانند  6روز غیبت موجه داشته باشند .در صورت نیاز به استفاده از غیبت موجه،
والدین بایستی با مدرسه اصلی دانش آموز (طبق لیست زیر) تماس گرفته و علت غیبت را گزارش دهند.
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چه موارد دیگری را بایستی بدانم؟
.1

هر یک از دانش آموزان در مدرسه اصلی خود و همچنین در مرکز آکادمی زبان واقع در دبیرستان کریستال لیک سنترال ،یک قفسه قفل دار
خواهند داشت.

.2

تکالیف درسی کالسهای آکادمی زبان محدود خو اهند بود و دانش آموز فرصت کافی برای انجام بقیه تکالیف اصلی خود را خواهد داشت.

.3

دانش آموزانی که به موقع در کالس حضور داشته باشند و رفتار مناسبی را در طول نیم سال تحصیلی از خود نشان دهند جایزه خواهند
گرفت .دانش آموزانی که جریمه انظباتی و تاخیر بیش از حد نداشته باشند ،میتوانند به گردش علمی رفته و یا جوایز زیاد دیگری را دریافت
کنند.

در صورت داشتن سوال با چه شماره ای تماس بگیرم؟
در صورت داشتن هرگونه سوالی میتوانید مستقیما با مسئول برنامه ،خانم سارا هوسر ،تماس بگیرید:
ایمیلshuser@d155.org :

تلفن تماس 8154592505 :داخلی 2238

