
 مكافئاتلابزالمعرفة والفوز يراء الصيف تعزق  يمكن ل 
 

وضع الخمول  بعد أن يبدأ يفقد الطلب بعض التقدم األكاديمي الذي أحرزوه خلل العام الدراسيل طويل   يستغرق األمر وقتا   قد

 منزلق الصيف""على  للتغلب ستخدام قوة القراءةإلالطلب ( تحفز HISD)  المنطقة التعليميةالصيف، لذا فإن  فصل  خلل

 خيف.الم  

 

 .من خلل برنامج القراءة الصيفية في المنطقة نية تماما  االمجوفيما يلي عدد من الطرق للوصول إلى اآلالف من الكتب 

 

"لقد ثبت من خلل البحث والخبرة والوقت أن  المنطقة التعليمية: في مكتبة  اإلعلم خدمات  ةمدير Janice Newsumتقول   

  ."يةعطلة الصيفالالطلب يفقدون ثلثة أشهر على األقل من التعلم خلل الصيف إذا لم يشاركوا في القراءة خلل 

 

على أكثر من  تحتوي التي رقميةالمكتبة ال myON مكتبة هيوستن العامة و تتعاون مع( HISD)المنطقة التعليمية   مرة أخرى،

قراءة ما ال يقل عن خمسة كتب خلل فصل الصيف وتسجيلها في على  الطلبتشجع  التعليمية . المنطقةكتابا  مجانا   0555

إلى أمين مكتبة  الكامل يأخذ الطلب سجل القراءة  في الخريفو. (Summer Reading Log) سجل القراءة الصيفية

 .آتمكافالالمدرسة أو المعلم للحصول على 

 

 العامةهيوستن مكتبة طريقة الدخول الى 

_____________________________________________________________________________ 

 

سيزود    (HPL). كبطاقة مكتبة هيوستن العامة  (HISD) البطاقة الشخصية لطلب المنطقة التعليميةيمكن إستخدام  : شخصيا  

 .( من قبل مدرستهمLearning Linkالطلب الجدد واألصغرسنا  والذين ليس لديهم هوية الطالب ببطاقة )

 

بواسطة هوية الطالب  لمعرفة كيفية الدخول http://www.houstonisd.org/LearningLink زيارةقم ب : اإلنترنت

 ساعة يوميا .  42طوال أيام األسبوع و مجانا   الشخصية

  

مقاطعة هاريس،  في المكتبة العامةمكتبة هيوستن العامة وويشارك في برنامج القراءة الصيفية في والية تكساس كل من 

العامة  اتالمكتبرامج في بسواء  هانولكتب التي يقرأا ئتمانإعلى  الحصول هميمكن لبمما يعني أن الط ومكتبة مدينة بلير

 المحلية. فرع المكتبة  يمكنك الحصول على التفاصيل من.  (HISD)مكتبة المنطقة التعليميةوأ

 

   MYONو الرقمية (HISD) التعليمية المنطقة مكتبة إستخدام

بتدائية إلويمكن لطلب المدارس ا  www.HoustonISD.org/SummerReadingتجد موارد القراءة لجميع الطلب في 

    www.about.myon.com/HISD قم بزيارة . myONكتابا   في  0555والمتوسطة أيضا الحصول على أكثر من 

 .للحصول على تعليمات الدخول

 iPad أيلول )سبتمبر( وستدخل في سحبة للفوزب 1 و (أيار)مايو 44بين  ما myONقرأ ما ال يقل عن عشرة كتب من إ

mini ب معظم الوقت في القراءة سيفوزون يمضون الطلب الذين البلد فان. على مستوى iPad mini اثنين منسيفوز، و 

 (  gift cards$  155)ب ينقالمتساب

  

 

http://www.houstonisd.org/LearningLink
http://www.houstonisd.org/SummerReading
http://www.about.myon.com/HISD

