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أعزائي االباء/ اولياء االمور ,   

 

 

اكاديمية الفنون .الدليل المرفق للتسجيل ببرنامج  . الرجاء إستخدام 2021-2022   تستعد اكاديمية الفنون بمورهد للعام الدراسي  

(5-3عنه بخطاب آخر .الطالب من الصف )ي معلومات ستتلق    A.C.E.S.  هناك برنامج آخر للرعاية بعد المدرسة يسمي 

,يمكنهم أخذ كورسات أكاديمية الفنون .  A.C.E.S ببرنامج 

  

❖  A.C.E.S.  ,البد أن يوفر االباء الترحيل أو التسجيل ببرنامج اليوجد ترحيل بالباص  

  تلتقي كل حصص اكاديمية الفنون من3:35-2:35 . االنصراف عند الساعة 3:35 ظهراً . أي طالب ينصرف بعد الساعة   ❖

 3:35 ظهراً سيتلقي رسالة تحذيرية. اي مخالفات متعددة ستكون نتيجتها الفصل ممن كورس أكاديمية الفنون. الرجاء اطلع علي  

 متطلبات الحضور للمزيد من التفاصيل .                                                                                                           

 

 توجيهات إلكمال استمارة التسجيل باكاديمية الفنون :
 

 1.    وقت إرجاع استمارة التسجيل إلكاديمية الفنون يجب ان اليكون بعد الجمعة 10 سبتمبر2021  

 

      https://tinyurl.com/axcu328b  أو قم بزيارة ةالموجود بهذه الصفح QR أنسخ الكود : أون الينأ.               

أو                        

.أكمل استمارة التسجيل الموجودة بنهاية هذا الكتيب وأرجعها الي معلم/ معلمة طفلك  التسجيل باالوراق: ب.             

 

 2.    الرجاء تفهموا أن طفلك قد ال يسجل في كل الفصول التي طلبها . باالضافة الي أن بعض الكورسات قد ال تكون

.االنتظاردرجات الفصول , بعض الطالب قد يوضعوا بقائمة   متاحة لكل          

2021سبتمبر.  02االثنين   في يوملكتروني أو بالبريد االسترسل خطابات القبول الي المنزل .    3  

  .2021, سبتمبر 27االثنين ستبداء اكاديمية الفنون في اسبوع يوم .  4

5.  إجتماع اجباري لالباء : البد أن يحضر االباء إحدي االجتماعات التالية . في االجتماع سيتلقي االباء جدول الطفل وتوقيع عقد اتفاقية 

السلوك و معلومات هامة أخري . كل االجتماعات ستعقد بموقف السيارات خلف مبني الفنون. ستتبع كل برتوكوالت كوفيد 19 , الرجاء 

كمامة الوجه.ارتداء   

 

• مساء  005:6:30:ةالساع 2120سبتمبر  12الثالثاء    •        مساءً  4:30-3:00الساعة 2120سبتمبر  22االربعاء     

 

إجتماع خالف التواريخ السابقة .. لن يتم عمل الرجاء االلتزام بالحضور في الوقت المحدد لإلجتماع  . 6  

 

 

الرجاء تزكروا الحضور المنتظم والسلوك الجيد يتوقع من متطلبات االشتراك و اتفاقية السلوك .  الدليل يتضمن

ن عمل مع طفلك . شكراً لدعمكم الفنونحن مسرورين جدا من برنامج اكاديمية الفنون , ونتطلع الي الجميع الطالب .

  بمورهد !

  

  

                         إخالصي ,  

                     

ومعلمي أكاديمية الفنون    Lindsay Traumuller المديرة 

 
 

 

 

 

•Jenny Braswell (Dance) braswej@gcsnc.com •Ele Cox (Art)  coxe@gcsnc.com •Vicky Fowler (PE) fowlerv@gcsnc.com  

•Cara Furness (Music) furnesc@gcsnc.com•Laurie Haulenbeek (Drama) haulenl@gcsnc.com •Angela Toney (Strings)  toneya@gcsnc.com 
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 إتفاقية السلوك و المتطلبات إلكاديمة الفنون

 
 1.  األهلية :

 ACES االنضمام الي برنامجيقة الترحيل أو رمؤهلين لالنضمام لبرنامج أكاديمية الفنون . البد ان يوفر االباء ط 5-3الصف الطالب من    

 اليوجد ترحيل بالباص للطالب .

 

 2.  متطلبات  السلوك :

وقد تكون نتيجتة الفصل من االكاديمية بتوصية من  مورهدأو السلوك المتوقع من نجوم لوائح مدارس قيلفورد كاونتي  أي سلوك يتعارض مع*   

  مديرة المدرسة  العاملين باكاديمية الفنون أو

 

 3.   متطلبات الحضور : 

توضيح, البد من . عندما يتغيب الطالب من أكاديمية الفنونيتبع لنفس سياسة الغياب والحضور اليام المدرسة المعتادة الغياب من أكاديمية الفنون *     

مواعيد طبيه/أو : المرض / االصابة / . الغياب الذي يعد بعزر حسب مدارس قيلفورد كاونتييسجل الغياب بالطريقة الصحيحة  العزر حتي       

, الطرد.إيقاف  , الحجر الصحي , , إجراءات قضائية شعائر دينيةلالسنان , موت في االسرة , فرصة تعليمية ,        

 *   الطالب الذي لديه ثالثة غياب بدون عزر من اي فصل من فصول أكاديمية الفنون سيفصل من ذلك الفصل .

 *   الرجاء ارسل مزكرة او ايميل ألي غياب خالل اسبوع واحد. الفشل في إرسال مزكرة سيكون غياب بدون عزر .

سوف يعد غايباً .*   الطالب الذي سينصرف مبكراً و ال يحضر غالبية الحصة بدون إخطار   

 *   بتقدير من العاملين ومديرة المدرسة الغياب الكثير قد يؤدي الي الفصل .

الفصول بتقدير من العاملين أو مديرة  جميعأو أكثر من فصول اكاديمية الفنون قد ينتج عن ذلك فصله من عن فصل باختياره *   إذا تخلي الطالب   

المدرسة.       

    الطالب الذي يتم انصرافه متأخراً من العرض , أو يتغيب عن   . اجبارية الخاصة بالفصل المشترك به الطالب تعد ت*   العروض و المناسبا

يتعرض للفصل من اكاديمية الفنون . الطالب الذي يحضر للعرض متأخراً يواجه خطر عدم المشاركة . و المناسبة قد  لعرض أأ       

   
 

 4.  متطلبات انصراف الطالب : 

 *      ألمن الجميع , البد ان يوقف االباء سياراتهم في المواقف المخططة . ال نقبل الوقوف في خط سير السيارات أو الحشائش او الممرات . 

 *    ال بد للتوقيع ألخذ الطالب بواسطة شخص راشد معتمد عند الساعة 3:35 . الرجاء التاكد من أماكن االنصراف وتوضيحها لكل شخص

خذ الطالب لإلنصراف.سيحضر ال         

 *    الطالب الذي يتأخر في وقت االنصراف ثالث مرات )بعد3:35( من اي فصل من فصول اكاديمية الفنون , سيتم فصلة من ذلك الفصل . 

أو أي  سيارة في موقف السيارات بالسير الياليسمح للطالب  , يمكن للطالب المشي أو ركوب الدراجة الي المنزل,*    بتصريح مكتوب   

إلنتظار االباء . مكان أخر بما في ذلك المالعب        

المخالفة الثانية سيكون نتيجتها الفصل من جميع فصول أكاديمية يتقيدون بإجراءات االنصراف سيتم منحهم انزار واحد . *    االباء الذين ال  

     .الفنون       
 

المسؤلية : يتوقع ان يكون لدي جميع االباء تأمين كافي لتغطية اي حوادث أو اضرار الطفالكم .الرجاء الرجوع الي كتيب مدارس قيلفورد كاونتي 

  لمعلومات عن التأمين.ل

 
 

 الغاء الحصص & تواريخ هامة:

 Arts Extravaganza يكون هناك أكاديمية للفنون في االيام التالية : أيام عمل المعلمين , يوم نجوم الجري , يوم روعة الفنونلن  .   1  

.2021مايو  02 الجمعة يومستنتهي أكاديمية الفنون في  . .وم انتاج الموسيقي ليوم الخميسوي       

 2.   الرجاء عمل ترتيبات الترحيل لالنصراف في حالة االلغاء في آخر دقيقة. 

  

 الزي المطلوب للفصول و العروض :

  مالبس تستخدم للرياضة / الحركة , بنطلون أو ليقن :  الرقص فصول   0    * ال يسمح بارتداء الجينز *

* ال يسمح بارتداء الجينز * بنطلون أو رداء فضفاض حذاء للجري كل فصول الرياضة:     0  

تي شيرت او بلوزة بيضاء بزراير وكوال / بنطلون أو اسكيرت أسود )للعرض( الجرس اليدوي :    0  

قصير )للعرض(بنطلون أسود وتي شيرت أبيض بكم  :الطبل العالمي    0  

  .سيتم اخطاركم بالزي المطلوب قبل وقت وجيز من العرض :كل الفصول األخري    0
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 مواصفات الكورسات المتاحة 
 

: الفنون     

 
  Miss Cox:  )5/4 الفنون _) االثنين,أو  الخميس الصف الثالث - االربعاء , أو الجمعة الصف   

الفنون بعض المشاريع المهمة لتحفيز خيال الطالب و إشعال االبداع . و لتطوير مهارات الفنون  ضمنتتس    

لبرنامج روعة الفنون . سيتم عرض االعمال الفنية علي نطاق مورهد , وداخل المجتمع و بالعرض السنوي  لديهم  

Arts Extravaganza  

  

:لرقص ا      
ي إرتداء الزي المطلوب ال يسمح بارتداء الجين   . مناسبة للحركة  مالبس رياضة/ بنطلون /لوقن الزي المناسب :  

 
قد يفصل من  و ,سيمنح إنزار  . الطالب الذي يفشل ف

قص غالبية الطالب حافيير  ترك غيار للمالبس بغرفة الرقص .  علي  لطالبشجع ا. ي الفصل . الحصةخالل  االقدام سير  

 

 

 

 شركة مور هد للرقص ) االربعاء( :  Mrs. Braswell  للصف 4-5 ) *يتطلب إختبار(

  سيركزون علي طالب الصف الرابع والخامس الراغبين في االنضمام الي شركة الرقص البد من إختبارهم  . طالب هذا البرنامج  

جميع . يتوقع من  المتقدم . وهم يعملون علي تكنيك مهارات الرقص و المشاركة في العديد من فرص العرض  /الحديث  الرقص     

: التخلف عن العروض قد يكون نتيجته الفصل من الفصل . المتعددة ي العروضالطالب المشاركة ف             

   * الرجاء النظر في االعلي  لمواصفات االزياء .  

 

      الرقص للمسرح  الموسيقي Mrs. Braswell ) االثنين و الخميس ( للصف 5-4

هذه الفصل مصمم للطالب الذين يرغبون في المسرح الموسيقي و يتعلمون الرقص للعروض الموسيقية ..يلتقي هذا الفصل مرتين باالسبوع           

بروفات ممتدة واضافية في بعض . سيكون هناك إنتاج كبير لعمل و يستدربون عمل تصاميم الرقص المسرحي الموسيقي سيتعلمون كيفية          

  *الرجاء انظر الي مواصفات الزي أعاله. البروفات جميععقد اللتزام باالنتاج و. سيوقع االباء و الطالب علي الثالثاء و الخميس أيام      

* الرجاء النظر في االعلي  لمواصفات االزياء .          

 

 رقص النقر أو الطقطقة 101 ) الجمعة( :  Mrs. Braswell , الصف 5-3

القدرة على متابعة اإليقاع الثابت وأداء  طقطقةيتطلب تعلم الرقص ال .يستمتع به العديد من الطالب الطقطقة نوع ممتع  من الرقص  النقر أو رقص

قةالطقطالمهتمين يتقنية رقص النقر او و الرابع و الخامس لطالب الصف الثالث هذا الفصل مخصص . وحركات القدم المعقدة االيقاعات االساسية  

ولكن احذية الطقطقة سيتم يمكن للطالب إحضار احذيتهم الخاصة للطقطقة , , يتوقع من الطالب العمل بجد وإظهار التصميم في المواقف الصعبة
  المدرسة  أيام  سيشارك الطالب في عرض خاللتوفيرها للمحتاجين . 

* الرجاء النظر في االعلي  لمواصفات االزياء .   

  

 الدراما : 
 فرقة الدراما ) االربعاء او الجمعة (  Mrs. Haulenbeek, للصف 5-3

    

تم تصميم هذا الفصل للطالب الذين يرغبون في توسيع مهاراتهم الدرامية . سيتعلم الطالب ويمارسون المهارات الالزمة 

سيعمل الطالب كفرقة تعد لتقديم  فرق االخريال عروض الي مهارات التعاون مع باالضافةلمختلف جوانب واشكال المسرح .

عدم العروض في كال من داخل المدرسة و المجتمع . هناك فرص لتقديم عروض يتوقع مشاركة جميع الطالب فيها . 

للعروض قد يكون نتيجته الفصل من الدراما .  الحضور  

  

 المسرح المتقدم ) االثنين و الخميس (Mrs. Haulenbeek, للصف 5-4

العرض مهارات درجة عالية من هذا الفصل للطالب الناضجين , الذين أظهروا . تم تصميم يجتمع هذا الفصل مرتين في االسبوع            

بروفات إضافية ك و سيكون هناموسيقي ضخم بالمشاركة في انتاج وسيقوموا لطالب ل سيتم عمل بروفاتفي دروس الدراما السابقة .

البروفات . علي التزامهم باالنتاج وجميع علي عقد يقر  و االباء , سيوقع الطالب  خميس الثالثاء و ال وممتدة في بعض ايام  
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 الموسيقي : 

 

 الوتريات )يقدم االثنين, االربعاء , الخميس أو الجمعة( Miss Toney , للصف 5-3

سيواصل الطالب بوتريات أكاديمية الفنون في تطوير كال من التكنيك و الموسيقي المناسبة . سيتعلم الطالب 

ان و الكمنجة الكبيرة للطالب الستخدامها  . هناك فرص لتقديم وسيكون لديهم فرصة لعزف الكمان , سيتم تقديم الكم

من العروض يتوقع مشاركة جميع الطالب فيها. العديد  

 

 

  الطبل العالمي )االثنين( :Mrs. Furness للصف 5-4

قرع الطبول من مختلف الثقافات في العالم .  وااليقاع هذا الفصل مفتوح لطالب الصف الرابع و الخامس الراغبين في تعلم تقنية

 عدم الحضور يتوقع مشاركة جميع الطالب فيها. خالل السنة الدراسية هناك فرص لتقديم العديد من العروض

زالة من الفصل.اال للعروض قد يكون نتيجته   

 

 الجرس اليدوي )االربعاء( Mrs. Furnessللصف  5-4  

فرص متعددة من العروض   هناك للطالب الصف الرابع والخامس الراغبين في تعلم الجرس اليدوي . وسيكونهذا الفصل مفتوح لطالب  

الدراسية, سيكون. هناك فرص لتقديم عروض يتوقع مشاركة جميع الطالب فيها.خالل السنة   

فصل الجرس اليدوي ..  منزالة للعروض قد يكون نتيجته اال عدم الحضور   

 

 

 الكورس )الخميس( : Mrs. Furness , للصف 5-3

. سيكون هناك عروض مسائية خالل  مع الحركةهذا الفصل مفتوح للطالب الراغبين في تعلم المزيد من تقنيات وتكنيك الغناء في مجموعات        

للطالب  ثالثاء و بعض ايام الخميسضافية في بعض ايام السيكون هناك بروفات ممتدة وا. باالضافة الي انتاج موسيقي خالل الربيع  العام الدراسي

يتوقع من الطالب المشاركة بجميع  سيوقع الطالب و االباء علي عقد يقر علي التزامهم باالنتاج وجميع البروفات . االنتاج الموسيقي .المشاركين ب

. صل .زالة من الفو/ أو العروض قد يكون نتيجنه اال. الغياب من البروفات و البروفات االضافية العروض   

            
 العزف علي الصفارة ) الجمعة( :Mrs. Furness , الصف  5

وهي أدأة  .الموسيقية  جوانب تطوير جميع اليمكن إستخدامها لعبارة عن آلة نفخ الصفارة  .هذه الفصل مفتوح لطالب الصف الخامس فقط        

خارج الفصل تعلم المهارات التي يتم تدريسها الضافة الي ا, بعلي المهارات االساسية للصفارة سيكون للطالب فرصة العمل . ممتازة للفرقة 

يتوقع مشاركة خالل السنة لتقديم عروض  عديدة هناك فرصسيكون .  الموسيقي العاديالدراسي   

الفصل. من زالةللعروض قد يكون نتيجته اإل عدم الحضور جميع الطالب فيها.  

              

 التربية البدنية :
( وحذاء  تنس .    ام بالزي إنزار االزياء المطلوبة : بنطلون او شورت للرياضة ) يمنع الجيي   ي االلي  

ام , . سيمنح الطالب  الذي يفشل ف  عدم االلي  
قد يفصل الطفل من الفصل . بالزي   

 

     متعة أللياقة البدنية ) االثنين( .Mr. Kight الصف5-3     
 

!, المشي , اليوقا , وتطبيقات اللياقة  وأكثر مدي العمر , ومهارات الرياضة مثل التنس اللياقة البدنية   الب عنطسيتعلم ال     

  Mr. Kight  3-5 5  (االربعاء أو الخميس )  الصفK 

. , والشخصية التعليميةاالكل الصحي  , للياقة البدنية من خالل الجرييروج  GO FAR  

نوفمبر 13ق حيث سيتم تدريبهم لسبا ميل 3.1       جب أن يكون لدي الطالب الرغبة في الجري مسافةي 

 ً $0025.كيلو  5رسوم التسجيل لسباق  .كيلو  5 ال سباقل مايو  7تاريخ  ومبدائا  

  يمكن الدفع اون الين www.gofarclub.org أو بشيك لي  GO FAR يمكن الحصول علي منحة.
 

 رياضة الرص   ) الجمعة(:  Mr. Kight   الصف 5-3  

وفريق مكون من أربعة و , أو مع شريك , ابشكل فردي الكواب رياضة الرص يستخدم فيها أ      

  للبطولة أو لتقديم عروض بالمجتمع. يستعدون,وهم يمهم لخمسة مناسبات للرصلتعسيتم  

رياضة رص االكواب .سيكون هناك خيار لشراء معدات ا  

    

 

http://www.gofarclub.org/
https://www.bing.com/images/search?q=recorder&id=FDEFD2ED795D0AD7138F6C1801E8BDA025F0AD93&FORM=IQFRBA
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MOREHEAD ARTS ACADEMY REGISTRATION FORM 

 إستمارة التسجيل باكاديمية مورهد للفنون 
 إستمارة التسجيل يجب ان ترسل حتي تاريخ 10 سبتمبر 2021 التوجد إستثناءات  

 
 الرجاء أعلم أن طفلك قد ال يتحصل علي كل الفصول التي طلبها ,بناء علي االماكن الشاغرة أو الجدول, وقد يتم وضعه يقائمة االنتظار

 

 أسم الطفل _____________________ _____________ المعلم________________________ الصف_____________

 

ولي االمر____________________________________________ رقم الهاتف______________________أسم االباء /   

 

.إيميل االباء__________________________________________________اذا قدمت لنا االيميل يمكننا ارسال تاكيد القبول  
 

 الرجاء اختيار واحد من اجتماعات االباء الذي ترغب في الحضور اليه)الرجاء إحضارجهازك لإلجتماع لملئ االستماره(

  
 

 حصص أكاديمية الفنون) درجة الصفوف بين القوسين( ستكون في االيام التالية :

* ع ـسبوأ يوم االثنين و الخميس من كل ستقام هذه الحصص في كالً من    Advanced Theatre and Dance for Theatre  . 
 

 توجيهات : 

 

  مضمون .  غير. لكن االلتحاق بكل خياراتك من فصول أكاديمية الفنون يرغب فيه يمكن لكل طفل إختيار اي عدد *    

  لطفلك  1 *   إعتبارات التسجيل ستكون باولويات االختيار االول 
 

 ضع ارقام امام الكورس المطلوب حسب الرغبة في االختيار 

        

pm-5:30 pm 5:00 ,  سبتمبر 21 الثالثاء  pm-3:30 pm 3:00              سبتمبر 22االربعاء    

مبرسبت 21الثالثاء   , 5:30 pm-6:00 pm  سبتمبر 22االربعاء , 3:30 pm-4:00 pm 

تمبرسب 21الثالثاء   , 6:00 pm-6:30 pm   سبتمبر 22االربعاء  , 4:00 pm-4:30 pm 

Monday   ا الثنين 
Advanced Theatre* (4-5) 

Art (3) 

Fitness Fun (3-5) 

Dance for Theatre* (4-5) 

World Drumming (4-5) 

Strings (3-5) 

 

Wednesday  االربعاء  
Drama Troupe (3-5) 

Art (4-5) 

5K (3-5) 

Dance Company (4-5)* 

Handbells (4-5) 

Strings (3-5) 

 

Thursday  الخميس  
Advanced Theatre* (4-5) 

Art (3) 

5K (3-5) 

Dance for Theatre* (4-5) 

Show Choir (3-5) 

Strings (3-5) 

 

Friday  الجمعة 
Drama Troupe (3-5) 

Art (4-5) 

Sport Stack (3-5) 

Tap 101 (3-5) 

Recorder Ensemble (5) 

Strings (3-5) 
 

__Drama Troupe 

__Art 

__Sport Stack 

__ 5K 

__Fitness Fun 

__Strings 

__Show Choir 

__ Tap 101 

 

3rd Grade  3 الصف ال   

__Drama Troupe 

__Advanced Theatre 

__Art 

__Sport Stack 

__5k 

__ Fitness Fun 

__Strings 

__Show Choir 

__Handbell Ensemble 

__World Drumming 

__Dance Company 

4th Grade4 ئالصف ال  

__Drama Troupe 

__Advanced Theatre 

__Art 

__Sport Stack 

__5k 

__Fitness Fun 

__Strings 

__Show Choir 

__Handbell Ensemble 

__World Drumming 

__Recorder Ensemble 

5th Grade 5الصف ال 


