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                    Teaching, Reaching and Achieving without Borders! 

، زیو دانش آموزان عز نیوالد  

 

که کودک شما یتیمختلف فعال یدر کالسها دزیهر روز در بناو هیژوئ 8ژوئن تا  17تا از  دیکن  یم افتینامه را در نیشما ا  

را یتابستان یها تیفعال میتوان یکه م میزده هست جانیه اری. تابستان امسال ، ما بسدیتواند در آنها شرکت کند ، مطلع شو یم  

قیاز طر  HISD All In ژهیبودجه و منابع و افتیدر یاز مدارس برا یک یبه عنوان   دزیم! برنامه دبستان بناویارائه ده  

اریامر بس نیانتخاب شد. ا 5تا  1دانش آموزان کالس  ی، برا ی، در طول مدرسه تابستان یساز یغن یکالسها نیتأم یبرا  

یدانیم یو سفرها یساز یمدرسه غن یها تیالدانش آموزان نتوانسته اند در فع یریهمه گ لیبه دل  ژهیبه وو مهم است  جیمه  

لذت بردن از آنها ارائه یرا برا یساز یسرگرم کننده غن یبرنامه ها   میتوان  یکه م میشرکت کنند. اکنون ، ما خوشبخت هست   

است  دزیدر بناو هیژوئ  8 -ژوئن  17ها  خی. تارمیده !  

 

یها تیو در برنامه فعال  دیا یب دزیتواند به بناو یکند ، او هنوز هم م یشرکت نم یاگر کودک شما در مدرسه تابستان یحت  

ما شرکت کند یتابستان  !! 

د ینیرا بب  ریز یلطفا کالسها :  

 

 

خ ی    تار  کالسها کالس سطح  س  در یفضا  دستر  
 

 سفرهای علمی - اطالعات بیشتر در این زمینه ارائه می شود

 
ژوئن 28دوشنبه ،                  :موزه کودکان نفر مراقبت 60+  300 ییدانش آموز ابتدا 3;2 ، 1                       

 

ژوئن 29سه شنبه ،   :باغ وحش هوستون کنند  یمراقبت م 8+   100ییدانش آموز ابتدا               4                        

ژوئن  30چهارشنبه ،                :موزه علوم کنند یمراقبت م 8+   100ییدانش آموز ابتدا               5                         

 

 کالسهای هنرهای زی  HISD بناوی دز                                                                                                                
یساز  STEM بادزیدر بناو    

 
یی دانش آموز ابتدا 30                 3                 هر روز                 :کالس تئاتر  

  دانش آموز ابتدا یی 3rd, 4th, 5th  25   هر روز :کالس هنرها ی تجسمی

  دانش آموز ابتدا یی 1st - 5th   80   هر روز :MECA کالس رقص

 

 دانش آموز ابتدایی  1st-5th                 60                هر روز :موسیقی مدرن آفریقایی-التین

 

 
     در بناویدز STEM سازی                                                                                                                               

 

 

C-STEM  16    3            ساعتrd-5th   75  دانش آموز ابتدا یی 

 دانش آموز ابتدا یی  3rd-5th   50              ساعت 5                مسابقه به ساقه مریخ

                                                                                                                                           

  غنی سازی  ورزش در بناویدز                                                                                                                                       

 

 

 دانش آموز ابتدای  1st-5th   100             هر روز    فوتبال )دی نامو هوستون(

 دانش آموز ابتدای  1st-5th   100                           هر روز                   )YMCA( بسکتبال
 

   باغبان ی و تغذیه                                                                                                            

 
 دانش آموز ابتدای 1st-5th   150            روز در هفته  1             باغ مدرسه و تغذی ه 

                     

5-1 یاجتماع یو باغ ها  نی والد یسی برنامه نو ***   
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