
 !دوري الریاضیات قادم
 استدعاء جمیع طالب الصف 3 و 4 و 5
 یبدأ دوري الریاضیات یوم الجمعة 13 دیسمبر 2019
 
 ما هو دوري الریاضیات؟
 دوري الریاضیات متاح للطالب في الصفوف 3 و 4 و 5 في جمیع مدارس ویستوود العامة. یجتمع الطالب مًعا لجلسات أسبوعیة في
 .مدرستهم ویتنافسون مع طالب من جمیع المدارس الخمسة على لقاءات الریاضیات في فبرایر وأبریل
 
 هل دوري الریاضیات مناسب لطفلي؟
 Math دوري الریاضیات هو وسیلة رائعة للطالب للحصول على متحمس حول الریاضیات. االهتمام أكثر أهمیة من االستعداد! یأخذ
League العناصر الممتعة والمثیرة التي تجعل الریاضة مثیرة ومثیرة لالهتمام لألطفال وتطبق نفس المبادئ على Math. یعمل 
 :الطالب مًعا في مجموعات صغیرة لحل مشكالت الریاضیات المعقدة متعددة الخطوات في بیئة ممتعة. أهداف جامعة الریاضیات تشمل
 للحصول على متعة القیام الریاضیات والتعاون مع اآلخرین
 لتعزیز الحماس والثقة وحب الریاضیات وحل المشكالت
 لتطویر المرونة الریاضیة في حل المشاكل
 لتعزیز الحدس الریاضي
 لتشجیع اإلبداع الریاضي واإلبداع
 لتوفیر الفرح والتشویق والرضا لمواجهة التحدیات
 
 متى یجتمع دوري الریاضیات؟
 تقام دورة الریاضیات یوم الجمعة من الساعة 7:45 صباًحا وحتى 8:30 صباًحا. یبدأ التنزیل في الساعة 7:40 صباًحا. سیكون لكل 
 .(درجة غرفتهم الخاصة (الكافیتیریا ، المكتبة ، أو غرفة الفن / الموسیقى
 .ستكون الجلسة األولى في 13 دیسمبر ، وسوف نجتمع كل یوم جمعة (ما عدا اإلجازات) حتى 3 أبریل
 اإلعدادیة حیث یتنافس الطالب من جمیع Thurston یوجد أیًضا اجتماعان للریاضیات على مستوى المقاطعة یتم عقدهما في مدرسة
 .أنحاء المنطقة في فرق
 مواعید لقاء الریاضیات: 5 شباط (فبرایر) و 8 نیسان (أبریل): كالهما بعد ظهر األربعاء القصیر
 
 من یدیر دوري الریاضیات؟
 یتم تشغیل دوري الریاضیات بالكامل من قبل المتطوعین األم. ال تقلق! لیس علیك أن تكون جیًدا في الریاضیات للمساعدة! (باإلضافة إلى
 أن لدینا أوراق اإلجابة للمتطوعین األم). العمل التطوعي یدور حول تشجیع األطفال على المثابرة وطرح األسئلة لمساعدتهم على التغلب
 على مشكلة ما. من المتوقع أن یتطوع كل صباح بالغ على مدار العام في الریاضیات. هناك طریقتان للتطوع. یمكنك أن تكون منسق
 .مستوى الصف أو متطوع مستوى الصف
 
 
 ماذا یفعل منسقو الصف؟
 !نحتاج 2-3 منسقي مستوى الصف لكل درجة. ال تحتاج إلى أن تكون "جیًدا في الریاضیات" للتنسیق ؛ تحتاج فقط إلى أن تكون منظمة
 :المنسقون سوف
 .تدویر مع المنسقین اآلخرین لتشغیل الجلسات األسبوعیة لمستوى الصف الخاص بك
 إنشاء جدول للمتطوعین على مستوى الصف الدراسي ، وإبالغ ذلك الجدول الزمني للمتطوعین األم ، وإجراء التغییرات حسب الحاجة
 تنظیم الوجبات الخفیفة
 تنظیم نسخ أوراق الممارسة األسبوعیة للمجموعة
 لمستوى الصف. كلما زاد عدد المنسقین الذین قاموا Math League إذا لم نؤمن منسقي مستوى الصف ، فلن نتمكن من تشغیل *
 :بالتسجیل ، كلما كان الوقت أصغر بالنسبة لكل منهم. تواصل مع جیسون هاتشر أو جاستن بارمیلي إذا كنت مهتًما بأن تصبح منسًقا



 jason@hatchertechnical.com جایسون هاتشر
 justin@justinparmelee.com جاستن بارمیلي
 
 ماذا یفعل متطوعو مستوى الصف؟
 نحتاج إلى أولیاء األمور / أولیاء األمور للتطوع أربع مرات على األقل هذا العام لإلشراف على مجموعة مستوى طفلك. ال خبرة
 !الریاضیات ضروري
 سنستضیف توجیًها قصیًرا للمتطوعین یوم الجمعة 6 دیسمبر من الساعة 8:00 إلى 8:30. الهدف من التوجیه هو اإلجابة على أسئلتك
 والتأكد من شعورك بالراحة في العمل التطوعي. سیقوم منسقو الصف الدراسي بإرسال جدول متطوع للعائالت المشاركة قبل بدء الجلسة
 .األولى
 
 كیف یمكنني تسجیل طفلي للریاضیات؟
 .التسجیل للریاضیات دوري على االنترنت. اضغط هنا للتسجیل
 
 إلى أي مدى یتقاضى الطالب تكلفة الدراسة؟
 یتكلف دوري الریاضیات 30 دوالًرا للطفل. هذا یساعد على تغطیة تكلفة المواد ورسوم الریاضیات لقاء. یجب إرسال المبالغ النقدیة أو
 إلى المكتب الرئیسي. المساعدة المالیة السریة متاحة. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة ، فیرجى Hanlon PTO الشیكات المقدمة إلى
أو االتصال بالرقم scronin@westwood.k12.ma.us -781 :إرسال رسالة برید إلكتروني للسیدة كرونین على العنوان التالي
7500-326 x7521. 
 
 من الذي أتواصل مع األسئلة المتعلقة بجامعة الریاضیات؟
 الرجاء التواصل
 أو jason@hatchertechnical.com جیسون هاتشر في
 justin@justinparmelee.com جاستن بارمیلي على


