
 :ةماعلا نلوكنیل سرادم لئاوع
 
 ةعجارمب انمق ،انب صاخلا بيولا عقومل ءاثالثلا موي يف مظتنملا ثيدحتلا نم ءزجك
 نلوكنیل سرادم يف ةحئاجلا ةطخل ةقد رثكأ اًفصو سكعتل انب ةصاخلا دیفوك ةحفص
 رتساكنال ةعطاقم نلوكنیل ةنيدم يف 19 دیفوك رطاخم صرق لقتنا لاح يف ةماعلا
 میلعتلا سلجم عامتجا يف ماعلا اننالعإ عم ثيدحتلا اذھ قفاوتي  .رمحألا نوللا ىلإ
 تاودأ نم ديدعلا نم ةدحاو درجم بيولا عقوم دعي .ربمتبس 22 يف نلوكنیل يف
 تقولا يف رشابم ينورتكلإ ديرب لاسرإ ةرورضب رقن نحن  .اھمدختسن يتلا لاصتالا
 ذنم .بيولا ىلع انعقومل ةیعوبسألا ءاثالثلا موي تاثيدحت ىلإ ةفاضإلاب بسانملا
 رتساكنال-نلوكنیل ةعطاقمب ةحصلا ةرادإ عم ينواعت لكشب انلمع ،ءابولا اذھ ةيادب
 امنیب ،ءابولا ةيادب ذنم ریثكلا انملعت دقل  .ةیسردملا تایلمعلل ططخلا ليدعتو ريوطتل
 دقف ،فیصلا اذھ اھب ةيارد ىلع انك يتلا تامولعملا ىلإ ةیلوألا انططخ تدنتسا

 لمعت انيدل ةمالسلا تالوكوتورب نأ ةحصلا مسقو ةسردملا نم عیباسأ ةعست انتملع
 عابتاب يئانثتسا لمعب انبالطو انوفظوم موقي  .راشتنالا رطاخم لیلقت ىلع
 19 دیفوك راشتنا نم دحلل تالوكوتوربلا
 
 ىلع ةماعلا نلوكنیل سرادم يف يبطلا يراشتسالا سلجملاو ةحصلا مسق قفاوي
 ءانثأ انعمتجمل ًانامأ رثكألا رایخلا هنأ تبثي ةسردملا يف نیفظوملاو بالطلا دوجو نأ
  .ءابولا

 
-نلوكنیل ةعطاقم رطخ ةلاح تلقتنا اذإ ،تقولا اذھ يف ،نیحضاو نوكن نأ ديرن

 لمعلا ةماعلا نلوكنیل سرادم لصاوتسف ،ةروطخلا ديدش رمحألا ىلإ رتساكنال
 تالاجم جلاعت يتلا تالوكوتوربلاو ططخلا ذیفنتل ةحصلا ةرازو عم ينواعت لكشب
 ةرازو نم تالوكوتوربلاو تایصوتلا عبتن فوس .سرادملاو انعمتجم يف مامتھالا
 رارمتساب حامسلا عم راشتنالا لیلقتل ةیلاعفب سرادملا ةباجتسا ةیفیك لوح ةحصلا
 وأ هفرعن ال ریثكلا كانھ لازي الو عفترم قلقلا نأ مھفتن نحن .ملعتلاو سيردتلا
 ىراصق لذبنس  .اكبرم رمألا نوكي دقف ،ًایموي تامولعملا ةكراشم متت امدنع  .همھفن

 19 دیفوك راشتنا نم فیفختلل عمتجمك ةيوس عضولا لالخ نم لمعلل اندھج
  .مھتالئاعو انبالط معد ةلصاومو
 

 ليوح فیتس
 ةیبرتلا ريدم
 
 
 
 
 
 



 بلاطلا لودج يف تارییغتلا
 ربمفون نم لوألا عوبسألا يف بلاطلا لودج يف تلدع دق تارییغتلا هذھ
  
 ربمفون نم يناثلا ،نینثالا *
 بالطلا عیمجل ةسردم دجوت ال .ملعملا ةطخ موي
  ربمفون 3 / ءاثالثلا *
  بالطلا عیمجل ةسردم دجوت ال 
  ربمفون /4 ءاعبرالا *
  بالطلا عیمجل يسردم ماود
  دعب نع ماود B ةعومجملاو يصخش ماود A ةعومجملا ةماعلا ةيوناثلا سرادم
  ربمفون /5 سیمخلا *
  بالطلا عیمجل يسردم ماود
   دعب نع ماود A ةعومجملاو يصخش ماود B ةعومجملا ةماعلا ةيوناثلا سرادم
 بالطل ةرئاطلا ةرك ةبعلو ،يغلا دق رشاعلا فصلا بالطل PreACT يدادعالا رابتخالا
 بالط عیمج نم عقوتن كلذل .اھدعوم وا اھناكم رییغت اكساربن ةيالو يف ةيوناثلا
   .لودجلا يف تبثم وھ امك ماودلا ةيوناثلا
  ربمفون /6 ةعمجلا *
  بالطلا عیمجل يسردم ماود
   دعب نع ماود B ةعومجملاو يصخش ماود A ةعومجملا ةماعلا ةيوناثلا سرادم
 
 بالطلل ةمالسلا مووز
 انحبصأ نأ دعب ةماعلا نلوكنیل سرادم نمأو رتویبمكلا تامدخ مسق عم لمعن نحن
 ىلإ جاتحن ،لئاوعلا ءازعالا  .عوبسألا اذھ بالطلا ةمالسب قلعتت فواخمب ةيارد ىلع
 نع ةرداصلا ةزھجالا بالطلا ضعب مدختسي دق .ةلكشملا هذھ ةجلاعمل مكتدعاسم
 .ةصاخلا مھتزھجأ نورخآ مدختسي دق امنیب ،ةماعلا نلوكنیل سرادم
 يف   .اھنولخديو مووز قيرط نع دعب نع ةماعلا تاعامتجالا نع بالطلا ثحبي
 رامعأل بسانم ریغ نیغلابلل ىوتحمل انبالط ضرعتي ،هذھ ةماعلا مووز تاعامتجا

 يف بالطلا طرخني ،ةقئاللا ریغ داوملا هذھ عامسو ةيؤر ىلإ ةفاضإلاب  .انتبلط
 ءالؤھ ضعب نأ نع غالبإلا مت  .ایضارتفا نيرخآلاب نوقتليو ةقئال ریغ تاثداحم
 سرادم وأ ةسردملاب نیطبترملا ریغ نیغلابلا نم مھ مھب نوقتلي نيذلا صاخشألا
 طاشنلا اذھ يف نوطرخني نيذلا انبالط ةمالس نأشب نوقلق نحن  .ةماعلا نلوكنیل
  .فارشإ نود تنرتنإلا ربع ریطخلا
 تاثداحم ءارجإ ىجري .انلافطأ ةمالس ىلع ظافحلل مكتدعاسمل ةجاحب نحن ،لئاوعلا
 وأ ًایسردم اًزاھج ناك ءاوس - ایجولونكتلل بسانملا مادختسالا لوح مكلافطا عم
  .ًایصخش اًزاھج
 

 
 



 
 فصلا بالطل يت يس يأ رابتخال تنرتنالا ربع يدادعالا ACT Online Prep جمانربلا
 2022 نوجرختي نيذلا رشع يداحلا

 
 )ماعلا اذھل رشع يداحلا فصلا بالط( 2022 نوجرختي نيذلا ةبلطلل ةيالولا رفوت
 دادعألل تنرتنالا .ACT Online Prep (AOP) مادختساب ةیفاضإ ةسراممل ةصرفلا

 .يت يس يأ رابتخال
 
  .بالطلل تنرتنالا ربع يدادعالا جمانربلا لوحً الیصفت رثكأ تامولعم انھ دجوي
 نكمي ،ررولبسكا تنرتنا ربع سیل تنرتنإلا ضرعتسم نم ماظنلا ىلإ لوصولل
 :ءدبلاو لوخدلا لیجستل ةیلاتلا تاوطخلا ذاختا بلاطلل
 /https://onlineprep.act.org ىلإ لقتنا  .1
  .لوخدلا لیجست رز ددح  .2
  ةماعلا نلوكنیل سرادم يف ينورتكلإلا كديرب ناونع لخدأ  .3
)######@class.lps.org(   
 .رورملا ةملكل "lpsstudent" لخدأ  .4
  .لوخدلا لیجست رز رتخا .5

 
 

 ةيوناثلا ةسردملا يف زیكرتلا جمارب لوح ديزملا ىلع فرعت
 
 ، ةیناسنإلا مولعلاو نونفلا ىلع زیكرتلا جمانربو ،مولعلا ىلع زیكرتلا جمانرب 
 لئاوعلاو بالطلل ةحوتفم مايا وا تایسما نولمعي فوس ،ةینھملا ةیميداكالاو
   .ربمفون رھش يف  جماربلا هذھ يف نیمتھملا

 
 )ةیضارتفا ةیسمأ( ةیناسنإلا مولعلاو بادآلا ىلع زیكرتلا جمانرب *
 .Click here to sign up .لیجستلل انھ طغضا .ًءاسم 7-6 ةعاسلا نم ،ربمفون /4
 )ةیضارتفا ةیسمأ( يملعلا زیكرتلا جمانرب *

 .Click here to sign up  .لیجستلل انھ طغضا ًءاسم 7-6 ةعاسلا نم ،ربمفون 10
 )يصخش روضحلا( ةینھملا ةیميداكألا *
 ديزملل انھ رقنا ًءاسم 6:30 - 5:30 ةعاسلا نم ربمفون   19 ،18 ،12 ،11 مايألا يف
 .Click here for more information .تامولعملا نم
 )ًایصخش( ةیلودلا ايرولاكبلا جمانرب *

 .لیجستللو تامولعملا نم ديزمل انھ رقنا ، اًحابص 11-9 ةعاسلا نم ، ربمفون 21
ation and to register.Click here for more inform 

 
 



 ةینھملا ةیميداكألا يف نآلا مدقتلا رشع يناثلاو رشع يداحلا فصلا بالطل نكمي
 فصلا بالط .يناثلا يساردلا لصفلل ميدقتلا تابلط نآلا ةینھملا ةیميداكألا لبقت
 .ميدقتلل نالا نووعدم رشع يناثلاو رشع يداحلا
 ءانثأ ایعماج بستحت سورد بسكل بالطلل ةلھذملا صرفلا نم ددع ةیميداكالا ىدل
  .ةيوناثلا ةسردملا نم جرختلا وحن نالا مھلمع
  :ةیلاتلا تاصاصتخالا ةیلاحلا تاراسملا لمشت
 لامعالا ةرادإ *
 ءایحالاو - ةعارزلا *
 فییكتلاو ةيوھتلاو ةئفدتلا *
 ماحللا *
 وأ ،)طقف رشع يناثلا فصلا ةبلطل( ةیحصلا مولعلا *
 .)ةیسایسلا مولعلاو ةيزیلجنإلا ةغللا - ةیلكلا( يميداكألا ليوحتلا 
 ،ةینھملا كتارایخ فاشكتساو ةینھملا ةیميداكالا نم اًءزج حبصت نأب اًمتھم تنك اذإ
 !مویلا ميدقتلاو  /https://home.lps.org/tca عقوملا ةرايز ىجریف
 حتفتسف ،لبقملا يساردلا ماعلا يف ةینھملا ةیميداكالا روضحب اًمتھم تنك اذإ  
  .ربوتكأ 19 يف ميدقتلا ةیلمع

 
 ةماعلا نلوكنیل سرادم بالط عیمجل ةیناجم ءادغو روطف ةبجو
 بالطلا عیمجل ءادغلاو راطفإلا تابجو ةیلاردیفلا ةعارزلا ةرازو لومت ،ءابولا ببسب
 بالط عیمجل ءادغلاو راطفإلا يتبجو ميدقت متیس  .يلاردیفلا ليومتلا رمتسي امنیب
 بالطو رشع يناثلا فصلا - يدیھمتلا لبق ام ةلحرم يف ةماعلا نلوكنیل سرادم
 .ًاناجم ةیميداكألا

 
 ةبجو ءارشل طیطختلل تالئاعلل جمانربلا ءاھتنا دنع ةماعلا نلوكنیل سرادم لصاوتتس

 .ءادغلاو راطفإلا
 

 تابجو ىلع لوصحلا تابلط ءلم يف رارمتسالا لئاوعلا ىلع بجي ،ریكذتلل طقف
 ةئبعت ىلإ لوصولا كنكمي .2021-2020 يساردلا ماعلل راعسألا ةضفخم وأ ةیناجم
 reduced/-https://home.lps.org/ns/free  طبارلا ىلع تابجولا بلط
 .ًاناجم دعب نع نیملعتملل ءادغلاو راطفإلا نوكیس امك

 
 

 دعب نع نیملعتملل ٪100 تابجو عيزوت :ریكذت
 لبق ام فص نم دعُب نع نیملعتملا تابجو عیمج ةماعلا نلوكنیل سرادم مدقت
 موي اھمالتسا متیل عوبسألل ٪100 ةبسنب رشع يناثلا فصلا ىتحو يدیھمتلا
  .عقاوم ةثالث يف ًءاسم 6:30 ىتح ًءاسم 5:30 ةعاسلا نم نینثالا

 موي دعُب نع نیملعتملا نم ٪100 ىلع لبقملا عوبسألا يف تابجولا عيزوت متیس
 .ربوتكأ 26 نینثالا


